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ÍSLO i. RONÍK II.

1897LISTOPAD

V ŽENY. — NAPSAL V. OTO-
MAR.

I.

Byla to etná spolenost, která se sešla pi

sjezdu bývalých žák domácího ústavu, takže

místnosti besedního domu jí sotva staily.

V té smsici, rozjaené dobrým pivem a ho-

vorem, když rychlým krokem blížila se plnoc,

bylo vru tžko se vyznat.

Tisíc otázek a výkik zachvívalo se ve vzdu-

chu, známí se poznávali a zdravili, tiskli si ruce

a pipíjeli si. Hlahol a šum zavládly v rozsáhlých

místnostech, kde v nepetržitém pohnutí se na-

lézali pítomní. Ah, to jsi ty a ty! tak znlo stále

na všech stranách.

U nkterých stol ozval se zpv. A léta ja-

koby mizela mezi tmi, kteí se sešli
;
všude bylo

zase mládí a dobrá nálada.

»Hleme, jak jsi sestár. A ty hochu, jaký je

z tebe fešák !« tak bylo slyšet z rzných míst.

Jakoby se byly pivalily náhle vlny dávných

mladistvých let a zaplavily zde všechny. Jakoby

slunce všem zahoelo v žilách. A pišlo jaro

a rozjailo všechny.

Aulo, tys tady?« bylo slyšet náhlé zvolání

u jednoho stolu a dva pátelé se seveli v prud-

kém objetí.

»Tak vidíš, Václave, že umím dostát slovu,

«

odpovídal asi ticetiletý, bledý, erným šatem

odný Jula, svýma tmavýma oima pátraje po

sále.

Bylo to asi deset, ne-li více rok, co se ne-

vidli.

A te pišlo na adu mnoho dotaz a odpo-

vdí k nim
;
a bouný hovor u stolu, pi kterém

sedli naši pátelé, znenáhla se tišil a rozpádal

v dvrná sdlení. Ten a ten byl ženatý, málo

který byl dosud svobodným.

»A my jsme dosud mládenci, co?« jásal Jula,

obrácen k Václavovi. Ale Václav nesdílel jeho

veselost a mlky pokril rameny.

»Svoboda, mj zlatý, « rozpovídal se Jula,

svlažuje rty hojnými doušky, »svoboda jest jen

jedna a kdo ji ztratí, nenajde jí nikdy víc. A pi
tom ženy! Podívej se, kolik z tch, co se ože-

nili, jest opravdu
,
šastno. Zamilují se, vezmou

se, ano, ale co potom? Za nkolik let se omrzí.

Jho manželství, které jim pipadalo tak lehkým,

tíží je vždy víc. Jsou výminky, ovšem . . . Jest

i ženská otázka —
- to víš, móda! Jest práv

v mode. Jakoby zrovna tak nemohla být mužská
otázka! A žádný se pi tom ani nezasmje; každý

to bée tak vážn. Jaká mže být ženská otázka?

Tamhle se podívej. To je mj dobrý známý, ten

co sedí o dva stoly dále, nám zrovna naproti;

te práv povstal. Nuže: to je velice inteligentní

lovk a zamiloval si prosté dve. Nebyla hloupá,

ani chudá, ale z daleka se nemohla mu vyrov-

nat. Ale mla jej ráda. A víš, když ji dnes po-

tkám, vždycky se jí musím podivit. Jest z ní

ušlechtilá, vzdlaná paní a oba jsou šastni. -

A tamhle, také nedaleko, je jiný mj známý,
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snad ho nevidíš, ovšem, na tom však nezáleží.

To není žádný genius, jest to docela prostední

lovk. Ve škole platil za hocha dost omezeného.

A našla se žena, výstední ženská, která mla
davy nápadník a za kterou se bláznilo jich na

sta. Ona však podala svou ruku tomuto dobrému

a skromnému hochu, protože vdla, že má zlaté

srdce. A co myslíš? Jsou také šastni. A to se

pak pehlédne, to, že každý lovk je jiný a což

teprv ženské. Ne, hochu, ty se nedají zunifor-

movat. Každá je jinaí a pro každou jinak zní

životní otázka. Ale štstí — štstí — to je všech

touha, práv tak, jako nás; a na chleba se myslí

a zapomíná na jedno . . .«

Tu znaven, pokleslým hlasem, nevda, zda-li

jej kdo poslouchá, náhle skonil.

»Na co se zapomíná ?« tiše zeptal se Václav,

který nepestal jej sledovat.

»Na lásku«, pronesl opravdov Jula, náhle

však, jakoby se mrzel pro svou upímnost, dal

se do smíchu a pirazil svou sklenici k Václa-

vov.

»Nekoukej a p
ij

, « houkl jemu pímo do ucha.

»Žena, to je tajemství
;
duše, to je láska. Roz-

umím ti«, rvav pronášel Václav.

V tom okamžiku pistoupil ke stolu starý pán,

obma dobe známý a s »dovolenim« si pisedl.

»A což vy, kamaráde«, oslovil Julu, položiv

mu ruku na rameno, »kdy pak se vy oženíte ?«

To bylo nco pro Julu.

»Já a oženit ?« zasmál se hlasit, »což pak

je to možno, s jedinou ženou žít až do smrti?

Omrzí mne to, co je mi nejmilejší, za pár dní,

natož za pár let. Ani andla bych nesnesl.

«

»To je e ! « trochu žertem a trochu kárav

pronesl starý pán.

»Nu tak, co mám íci , « hájil se Jula, »vŠak

se dobe znám. Do duše mi žádný jiný nevidí

a v srdci mi žádný nesedí. Zde jest«, bil se

v prsa, »a to se nedá vymnit. Já sám nevím,

co chce. Chce dobré dít a za chvilku tebas

i fúrii. Najde si výstední lásku a pi tom nyje

po tiché idylle. Jenom ne sentimentální dve!
A po schzkách s njakou ledovou kráskou dá

se do pláe. Ano, tak je to — se srdcem tžko

hrát — stará to píse.

«

Ale starý pán toho neml dost.

»Vždy vy žertujete«, pravil se slabým úsm-
vem.

»V pivu je pravda, tak jako ve vín,« hájil

se Jula.

»Ale vzpomete pece na Pikázání, « domlou-

val mu starý pán.

»Arci,« dodal ihned, »vy mladí dnes nevíte
v Písmo, budiž. Ale to, co vy zastáváte, je mno-

hoženství a »volná láska«, která pichází do

mody.«

»Budiž, budiž, « setrvával Jula. »Já však ne-

myslím, míti více žen. Já íkám, že jedna nestaí.

Já chci míti dv ženy a já je hledám. Dv ženy,

které se doplují. Jednu blondýnu a druhou bru-

nettu. Jednu vášnivou a druhou zbožnou. Jednu

raffinovanou a druhou prostou. Já jich nenajdu,

já vím, že nenajdu, ale to jest má bída, to je

mj osud!« a obliej ubohého July se zastel

smutkem.

»Ale vždy je to híšné mínní, « rozhorlil se

stálý pán, »vždy je to hích !«

»Je to hích, bá že je tomu tak. Není to pouhé,

slovo, nebo fráze*, rovnž vážn mluvil Jula,

»ale což mohu za to? Pro jsou všechna pi-

kázání proti srdci lovka? Co zavinilo to mladé

srdce? A pro je trestáno? Arci, arci,« dodal

s melancholií, »v tom vzí tragedie lovka.
O, nebytí toho, byl by lovk nesmrtelným.*

»Hlete, hlete, « pochvaloval starý pán.

»Ale co je to plátno — se petváet? Ne, ne-

jsem farizej. Jsem híšný, dle vašich pojm, snad

ano, ale za sebe nemohu. Budu s vámi souhlasit

a s radostí budu s vámi souhlasit, milý pane,

až to bude pravda, až to bude zde pravda« —
a na prsa položil ruku — »až se zmním, až budu

mít zkušenost, až se toho dožiju. Ale zatím -

snad blouzním — snad pipoítáte to pivu, snad

i mládí — není to chvást. Hle, pane, to jest od-

pov na váš dotaz, kdy se ožením.

«

A zpocen upímností své zpovdi, do které

vlil všechny své síly, vytáhl Jula z kapsy šátek

a jal si jím utírat elo.

»To je horko«, v jakémsi souhlasu pronesl

starý pán. A potom jal se hovoit o jiných v-
cech, vyptával se a rozveselil se. »My staí «,

omlouval se, trochu podnapilý, »jsme veselejší

než vy mladí.

«

»Jinak jste vyrostli«, ekl Jula.
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»Jinaí byly ty asy — ty dívjší. Idealismus

a romantika a všechno, ve vy již nevíte. Tro-

chu nás litujete, trochu se nám smjete, « roz-

povídal se starý pán, » ale vte, my jsme oiouzmli

a byli jsme pi tom šastni. Snad jsme se kla-

mali, ale byli jsme šastni, « opakoval s drazem.

»To my o sob nemžeme íci, co ?« obrátil

se Jula k Václavovi. Ten se jen usmál.

»Ststí — štstí — jen to
;
tak málo a všechno !«

kmitlo mu hlavou. Pak úastnil se ješt chvíli

rozhovoru, až posléze vstal, aby odešel dom.
'

»Já tu ješt zstanu«, volal Jula, objímaje

starého pána. »Hle, vzácný okamžik, staí a mladí

se smiují. Na zdar!« a zvedl sklenici. »Ale ty,

Václave, pij zítra veer — to víš, Vilma hrá

housle, to uvidíš ženskou — andla a hudbu

uslyšíš — božskou. Tedy zítra,
.
zítra !« a siln

tisknul mu ruce. — —
Václav, když vyšel ven, octl se na námstí,

ozáeném bledým svitem msíce, házejícího více

stín než jasu. Arkýe dom rýsovaly se v ba-

rokovém slohu ve výši v modravém svitu a dlouhé,

tmavé stíny 'dvou obdélníkových stran, složených

ze starých dom, sahaly daleko do prostory ná-

mstí. Na chodníkách bylo prázdno a jen obas
b)do slyšet vzdálené hlasy nebo zavolání. Vlahý

vzduch letní noci mile ovanul Václava; bylo to

vítané osvžení po letní lázni v horku a koui

tam uvnit Besedy.

Tu cestou dom napadlo jej uvažovat o slo-

vech Julových. On sám, Václav, zvyklý žít jako

lovk pírody, málo starající se o tak zv. spo-

lenost, nikdy nedospl k podobným úvahám.

Pravda, byly doby, kdy ženy velice miloval.

Práv za takovýchto teplých veer a nocí kdy

siln po nich toužil. Mnohé, které ml upímn
rád, a jim to nikdy neekl, považovaly jej za

chladného, nebo sobeckého, nebo kdo ví, zdali jim

napadlo vbec kdy o nm myslit. Pešly klidn

kol nho a nezbylo stopy po jejich cest; ba

ani v srdci jeho. Myslil si, že nestojí to vru za

ta muka, tolik se o píze díví pokoušet. Od-

vykl a dnes — po letech — ano, vždy je tu

na svt ješt ili, ona jej má jist ráda. Pijde

k ní — dnes ne,’ ale snad zítra — a ekne jí . . .

Co jí má íci ?

Pozoruje msíc, který vznášel se vysoko nad

stechami, vzpomínal na svou lásku.

Jak to vlastn pišlo, že má ji rád a kdy,

kdy se to stalo ?

Bylo to snad tenkrát, když honila se na louce

za motýly s ostatními dvaty — jednou v so-

botní odpoledne, když nemly školu a bylo jí

deset let? Tenkráte jedna její dobrá pítelkyn,

snad ze závisti, surov pustila se do její vlásk,

do tch svtlých, tenkráte do barvy lnu zahrá-

vajících vlas a nemilosrdn je rozcuchala, až

malá ili se dala do pláe.

On, Václav, šel práv okolo, a našel ji v tom

zoufalém postavení. Oi modré mla zality sl-

zami. V náhlém hnvu obrátil se na pachatelku

zlého inu, aby ji blíže seznámil se svými pstmi,

ale ta v as ješt uprchla z dosahu jeho moci.

Ubíhala pšinou mezi vysokou teslicí a prysky-

níky, z dálky volajíc na posmšné hany.

Bh ví, pro si vzpomnl dnes na tuto hlou-

post.

Byla to však první vzpomínka na jeho lásku.

Dále v minulosti nieho nenašel, co by se vzta-

hovalo k ili.

Pozdji, když ji více nebavilo bhat po lukách

a když vnovala se tichému zamstnání se svou

pannou, pomáhal jí dlat úlohy a opravoval její

cliybjf v sešitech.

Když vyšla ze školy a vzala na se dlouhé

sukn a stala se slenou, tu vyhýbala se mu —
nebo se mu to tak zdálo. Trvalo to tak asi rok.

Potom se sešli v tanírn. Chovala se k nmu
práv tak, jako k ostastním. »Je chladná !« zlobil

se na ni tehdy. »Nebo mi tak pipadá !« — od-

pouštl jí.

Vlasy její tenkráte byly tmavší i nosila je

krásn spletené a tak dlouhé byly, že sáhaly jí

v zadu tak hluboko, že všechny pítelkyn jí

závidly. A jelikož vázala je dole pentlí, všichni

mládenci bažili po tom, aby zbavili ji této okrasy.

Tu jednou Václav odvázal jí z vlas mašli

a uschoval.

ekli jí, že on to udlal.

Sla k nmu pímo a zlobila se na nj. »Já

nic nemám, nemám«, zapísáhal jí do oí; ne-

bylo nic plátno. »Ale já vám povím«, dodal po

dlouhých výkladech, kterými zlomil hrot jejího

hnvu. » Povím vám, kde je. Jest u mne; ale já

ji neukrad, já ji našel.

«
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Zdali bude moci kdy zapomenout na

ty okamžiky prvého štstí ?

Zda-li by moh’ jinou mít rád, než

ili ? ptal se msíce.

Msíc však se nepohnul ve tvái. Ten
Jula pece je žvanil! — —

A. MUCHA. NÁVRH PLAKÁTU. — CENA DRUHA.

Byla spokojena touto výmluvou a od té doby

zas byli páteli. Hned po tanírn pišlo kluzišt.

Tenkráte byly jinaí zimy. Ano, tenkráte bylo

vru nej vyšší rozkoší bruslit na led.

Vznášeli se spolu, budíce obdiv svou obrat-

ností, odvahou a vytrvalostí. Když hrála hudba

a tanili spolu valík na bruslích, tenkráte ji

k sob pipoutal, nebo všichni diváci je sledo-

vali svými pohledy.

Potom picházely zimní veery, píliš náhlé

a s nimi tžké louení s kluzištm. Objíždli

spolu ješt ve tm, kolikrát sami, kluzišt, když

netrplivý zvon je .vyhánl . . . Rozehátí a vroucí

zvolna šli spolu domu; vždy ji doprovázel až

ke vchodu.

Potom jaro, s jízdou na loce.

Potom léto, s hrami na pažitu, ten krásný

lawn-tennis ve stínu vysokých strom.

»To je tedy ta slavnostní Akademie,

ekl si Václav, dívaje se v pestré ady
ped ním sedících dam. Hledal oima ili,

až ji našel. Mla modravé šaty, které pi
veerním osvtlení jí roztomile slušely.

Akademie poala ouverturou a byla

zahájena proslovem, jenž otvíral široké

perspektivy duševním zrakm poslu-

cha.
Potom jedna dáma pla árii Taany

z Ongina; pak zase jeden pán recitoval

jakousi báse a na to teprve pišlo hou-

slové solo, které pednésti mla slena
Vilma K.

Když vystoupila na pódium, tu Jula,

který stál na jiné stran sálu, vystídal

s ním krátký pohled. Potom však Václav

oí svých s ní nespustil.

Mla bílé, krásné šaty, které inily

její zjev tém vzdušným. Její tmavé

vlasy a tvá brunetty odrážely se neoby-

ejn od tohoto roucha. Vzala do ruky housle

s lehkým úsmvem a obrátila se k pánu, jenž

ji u klavíru doprovázel. Lehounce pejela struny

smycem, pak obrátila se k obecenstvu, klavír

zazvuel a ona poala hrát. Ruka, jež tímala

housle a druhá, zvednutá pi he, inily dojem,

jakoby se chtla vznést. Václav slyšel poátek

její hry a pak, dívaje se stále na Vilmu, ztratil

zvolna vnímavost pro jednotlivé tony. Zdálo se

mu chvílemi, že Vilma se mu ztrácí .... Na-

jednou vzpoml si, že kdysi také hrál na housle,

ale pak že toho nechal. Ano, kdy to hrál napo-

sledy? To bylo jeden podzimní den. Slyšel ze-

teln onu píse, již tehdy hrál. A píse ta jej div

nerozplakala kdežto venku svítilo slunce

a bylo tak krásn.

Touha, nesmírná touha se ho zmocnila. Touha
po štstí, touha jít v pírodu ! Jásat a žít ! Bože,

což opt zachvátila jej ona svou mocí?
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Jaké to neznámé struny se rozezvuely v jeho

duši? Která ruka v n zasáhla! Bylo v nm pece

tak ticho, tak smírno

!

Tolik let chodil spokojen a vil si, že je po

kvasu. Vil, že je milován a že bude šasten.

A nyní — nyní? Hle, co íkaly mu ty housle?...

Práv tak jest mu dnes v duši, jako o ten pod-

zimní den. Všechen život po tolik let zmizel,

spadl jako slupka. To živoení, ta existence —
— a jiný život, jiné mocnosti jej uchvacují a jiný

Václav, dímající v nm tak dlouho, se probouzí.

A Vilma hrá.

Zas jako tehdy jde lesem a je podzim. Podzim

vždy miloval, a to nechtl íci. Tu každý strom

v lese je jinaí a každý je pestejší než byl.

Nejhezí v ty chvíle, když dávají s Bohem, nej-

hezí ped svým odumením.

Tenkráte v lese bylo tak sváto a slunce vzná-

šelo se nad cestou, nad rovným, širokým pr-

sekem lesa, kterým bylo vidt do dálky ven až

na hory, kde blá se kaple poutnická. A stíny

byly tak vlahé a sladce vonly . . .

To bylo v první as, kdy všímal si ili. Již

tenkrát ml ji rád a pece . . . Pece moh’ vdt,
že ona v tu dobu pjde do parku a bude tam

chodit, a že by s ní tam mohl mluvit, jako ped
tím. Ale zase byl jiný; zas toužil a ekal, chod
prsekem sem a tam, zde na té cest že se mu
musí zjevit žena, na tom zeleném koberci ji potká

a pjde s ní. Která to bude — a kam — to ne-

vdl.
Ale na té cest pijde mu vstíc a pjdou

spolu po celý život.

Taková je touha. A Vilma hrá.

Pojednou Václav octl se vysoko a vskutku,

bílá, krásná žena vznáší se mu po boku. Objal

ji v pasu a daleký rozhled otevel se jeho zra-

km. Nad nimi svítil msíc a dole tpytilo se je-

zero. Labut vznášely se na jeho hladin a vzácné

stromy plakaly své listí do vody. Tu vzduchem,

který byl modrý a tajemný, zachvívala se píse . .

.

Za jezerem rozkládal se nádherný prales a na

tisíce pták v nm zpívalo. Nebyla to však píse
jásající, byly to písn hluboké, rvavé bolesti ra-

nných ptáku. Ale ten prales jej lákal i ji, takže

šli dol a s lokou plynuli na druhý beh.

To byla krásná a svátá chvíle, nebo msíc
stíbil jim vesla, a za nimi vlnila se stíbrná

dráha. A labut, ty plynuly s nimi a když pi-

stáli, též ony zaply smutnou svou píse . . .

Tu les se otevel a oni vstoupili — —
Náhlá boue však uchvátila Václava. Ruka

ísi položila se mu na rameno a dv erné,

velké oi Julovy smály se mu do tváe.

»To je nco, co?« volal mu jeho pítel do

ucha.

Václav snesl se optn na zem . . . Vilma do-

hrála a tleskot sterých rukou zabouil sálem.

Vzpamatoval se . . .

Když bylo po programu, hledal oima ili,

až ji našel. Usmívala se, rozpálena do nachova,

ale on se jen pousmál.

Potom s ní mluvil dlouho a ptal se, pjde-li

zítra do Stelnice na výlet.

Slíbila, že pjde. Jen aby bylo hezky; vždy
je tam daleko. (Píšt dále.)

Kvty.

Své kalichy vysoko vzpjaly

a do slunce vystíkly barvy

divoce žhavé

;

a pohnutím chvly se jak by

volaly »ave!«

Tak v nádherné mystické slunce

se vzpjaly i kvity mé touhy

plamenn žhoucí

;

né myšlénky sladkostí všecky

provály vroucí.

Den hýící chytá je v náru:

ty vn všech kvt a barev

a rdící, s trnu

Jde s nimi hned v komnaty noci,

kam vsí lunu.

Ach, duše má pýící, nes je

hloub v komnaty ukrytých vášní

zdrhnutých temn
kam štstí švou ubledlou vrhá

zá petajemn!

Vzduch nasládl od vní jejich

a jak se tam potácí v dálky

vlnami splaven,

on tžkými vnmi dýchá

výsostmi slaven.

XAV. DVOÁK.
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Pátá struna.

P áté neviditelné struny paroxysmus bitký

trápí mn mozek, slzní jamky a žlu;

inarny jsou svdomí výtky:

na tyech strunách se u!

Za ty strun nadšením napjata hrzn,
v sípavých nejvyšších výchvvech tón
pitvoí akkordy, mínné luzn,

paus dominanta posmšná.

A když tyi loyalní stiuny

na stn v odpoinku depí,

kepí pi ní neunavené divý rej,

zlomených nálad ostré tísky a stepy.

Stezka altruismu.

Byla to úzká stezika žitem,

a mn se to po ní nechtlo dál,

pole se zaskvlo podivným svitem,

do cesty klasy visely,

ublížit jim jsem se bál.

Podivno, podivno ! Jakoby Kristus

nedávno po ní byl kráel,

pohladil rukama po stranách klasy;

man mn pohled zabloudil,

zdali ji stopami krve smáel.

CoNFITEMINI

!

B. DVOÁKOVI.

Odpuste, bratí, na pani Ržovou
s Vámi si nebudu moci už hrát,

trimurti školních uebnic,

•avdu. dobro a krásu, nadarmo brát.

S jich amuletu spocených

obrázky seteny vestou

:

phoenixy mokrých bažantnic,

jdte svou velebnou cestou!

Hlídací bouda u krásy,

u pravdy tabulky svaté,

u dobra krejcary mostného,

všecko mn v hlav se mate.

ETMLO SE. — INTIMNÍ SCÉNA.
NAPSAL AD. BOH. DOSTAL.

Lujza Wintrova, hereka.

Jindich Heller.

Dje s.e v. jedné z garderob velikého divadla, pi ped-

stavení Leoncavallových »Komediant- .
— Jevišt zstane

chvíli prázdné. — Lujza vejde v dlouhém divadelním plášti,

pod nímž má jednoduchý, ale vkusný šat. Je hluboce vzru-

Ze zraku kvítí polního,

východ nádherných zbytky,

techniku stromových prsvit,

nad bahny polední mžitky,

vše, ím svt chvál}'' se toí,

pstí si vytírám, libo-li, vnuji

posmšné protení oí.

FRANTA KAVÁN.

šena, a cokoli dlá, dlá rozilen a jen instinktivn, vší myslí

upoutána jinam. Došedši k židli shodí rychle pláš, pehodí

jej pes židli, odloží klobouk, a bží ke dveím, pooteve

je a naslouchá ven. Pak se vrátí, pejde nkolikrát pokojem,

zastaví se zbžn ped zrcadlem a v chvatu urovná si vlasy;

jde pak znovu ke dveím a vyhlédne. Pokaždé pi otevení

dveí je slyšet z orchestru ouverturu. Vrátivši se ode dveí

usedne Lujza na pohovku, podepe se do znaku a zakryje

si obma rukama obliej. Tak setrvá okamžik, naež s dlou-
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hým vzdechem a po keovitém vypnutí skloní se do pedu
a ope hlavu o dlan. Pausa. Po chvíli vejde Heller.

L uj Z a (vyskoí, letí mu vstíc, a obejme ho horkým

objetím.) Konen Drýšo, konen

!

Heller (obejme Lujzu a políbí ji lehce na elo. Vede

ji mezi eí do pedu k pohovce.) Tak nedokavá!

Vždy jsem pesný! práv sedm.

Lujza (ukliduje se.) Ano, vždy já už mlím,

nic UŽ nevyítám. (Pivine se znovu k Hellerovi,) Jen

když jsi u mne, zase u mne. — Já bláhová! Vždy
ty mne máš rád, poád, vi. Oh, já vím. (Líba ho.)

Heller. Ale Lolo
! (Lujza se zatím vyvinula z jeho

objetí.) Ty jsi dnes rozilena. Tak njak všecka

vzrušená. Co je ti?

Lujza. Ne, už nic mi není. Ne, to nebylo

nic. Já jsem pece jen bláhová. Ne, už nic.

(Prudce.) Ale, Drýšo, já t mám tak, tak ráda!

- vwpjfl
:m'c nLKTVRYa
iNZr CRcZv: •'

pwzr.

(Nové objetí.) Ne, vždy to ani není možno. Jak

bych t mohla ztratit.

Heller (hladí si vlasy.) Já ti dnes nerozumím,

Lolo. Co je ti dnes? Ty jsi zrovna horen
vzrušena.

Lujza. Už nic, miláku, nic mi není. Jen

tak jsem se ti snad zdála.

Heller. Ale pece jsi mi psala, abych sem
dnes pišel. Takový podivný dopis. Dv ádky
jenom a v rozilení napsané. Zejm jsem to

z písma vyetl. I na podpis jsi zapomnla. A sem

práv, dnes, když nehraješ.

Lujza (znovu smutná a rozechvlá.) Jindl'0, ne-

zlob se na mne. Já s tebou dnes mluvit musila.

A o samot, Jindro. U mne to dnes nešlo. Lenka

je doma, a ta o tom ani neví. Já jí o tom ne-

ekla, já tomu nevila, ale vidt jsem t musila.

A mluvit s tebou alespo okamžik.

Heller. Já t, Loliko, nechápu, neroz-

umím ti. emu jsi nevila? Co’s Lence ne-

ekla ?

Lujza. Ach, Drýšo muj
! (Skloní hlavu na

jeho prsa. Pak se náhle vzpamatuje.) Ale ne, vždy
už nic nechci a nemluvme o tom.

A o jiném mluvme. Nco mi povídej. (Usedne

na pohovku.)

Heller (usedá vedle ní.) Ne, ty mi nco
tajíš, nco, co se t hluboce dotklo. Pro
mi to nechceš íci?

Lujza (vyhýbav.) Ale opravdu ne, ty

se mýlíš. Jen se mi po tob trochu stý-

skalo. — Vi, ty m máš poád ješt rád,

mnoho rád. Vi. (Objala ho kolem krku a sklání

hlavu na jeho ramena.) ekni mi to ZnOVU,

ekni. Prosím t. Tolik to dnes potebuji.

Heller (líbá jí na skrá a hraje si s jejími vlasy.)

Duše moje ! Vždy to víš, jak t mám
hrozn rád.

L uj Za (vele a sniv, opena hlavou o jeho ra-

meno.) Dkuji ti, Jindichu, dkuji. Já to v-
dla. — Ty bys toho ani schopen nebyl.

Heller (pekvapen.) Lujzo, eho? eho
bych nebyl schopen? Te už musíš mluvit.

Lujza (vztýí se ulekan.) Což jsem nco
ekla? Nedbej toho, Drýšo, nedbej toho.

Heller. Ty nejsi ke mn upímnou,

Lujzo. To není hezké.
NÁVRH PLAKÁTU HESLO.
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L uj z a. Ne, hochu, to mi nevyítej. Upímnou
jsem ti byla vždycky. Povím ti tedy, pro jsem

ti psala, pro jsem byla tak nesmírn vzrušena.

Ano, já byla rozilena, už toho nezapírám, až

tys mi vrátil klid. (Pítuln, prosebn.) Ale ješt je-

dnou, Drýšo — vysmj se mi teba, ale mn je

tak njak hrozn úzko — a nehnvej se proto

na mne — ekni mi znovu: Máš mne opravdu

poád stejn rád ?

Heller. Ale, dtino, co je ti dnes? Jak ti

to mám dokázat? Jak ti to mám íci, abys mi

vila! Mám t rád, stále, vždy jsem tu u tebe,

a líbám t. (Polibí ji.) Víš už?

Lujza. (Ulehí sejí.) Dkuji ti. — A te ti to

tedy povím. Dnes ráno, na zkoušce, povídala

Kuerová — ale vždy jsou to klepy ošklivé —
povídala o tob — hm, jak m to jen mohlo tak

rozilit — -že prý jsi, jen považ jak t pomlou-

vají, Že jsi zasnouben. (Heller sebou trhne.) S PleŠ-

nerovou prý. Jindro, nehnvej se na mne, já

tomu nevila, ale tak njak hrozn to na mne
psobilo. Bjdo mi, jakoby mne njaká neviditelná

ruka na hrdle smákla a do hloubky nkam tla-

ila. Bylo to bláhové — takový hloupý klep! —
Já nechápu, že m to tak zniilo. Omluvila jsem

se a bžela dom, a v zoufalství jsem ti na-

psala lístek, abys veer pišel sem. Ob, já byla

bláhová! Odpustíš mi, Jindro, tu chvilku ned-
vry? Já vím, že ano, vždy ty jsi tak dobrý.

Heller (znepokojený.) Ale, Lujzo, jak jsi mohla

— (vstal a pešel pokojem) to pece — (chce sc spasit

výitkami, píke). Ostatn to je nehezké, takovou

nedvru jsem si nezasloužil.

Lujza (vstala též prosebn.) Jindro!

Heller (drsn.) Ano, to je nehezké! To jsou

hloupé vrtochy. Jen muíš. (Je neklidný, rozilený.)

L u j
Z a (pozorujíc jeho neklid a nepirozenou píkrost,

le nechápajíc dosud.) Jindl'0 ? (Náhle pochopí; vykikne)

Jindichu
! (Bží k nmu a chytí ho za ob ruce a dívá se

mu udsen do oí, jež on, nemoha déle jí do tváe zapírati,

klopí.) Pro Ježíše Krista, Jindichu ! Ne, to není

možná ! ekni, že to není pravda. ekni to

!

Jindro

!

Heller (mlí a hledí k zemi.)

L lij Z a (pustí mu ruce, a zlomena potácí se k pohovcce,

na níž klesle a prudce zavzlyká.)

Heller (stojí okamžik sklesle, pak se chytí rukama

za hlavu, vydychne, jakoby chtl mluviti, naež rozebhne

se k pohovce, kde leží Lujza, a v klee vezme ji za ruce,

jimiž ona zakrývá plaíc tvá.) Llljzo, nepla, proboha

t prosím, nepla. Nech si to vysvtlit. Vždy
to není pravda, tak to není pravda. Lujzo, prosím

t! Nebu tak zniena, vždy já t miluji, šílen

t miluji. — Což už nic mi nevíš? -- Tedy
aspo vyslechni moji obranu. Lujzo!

Lujza (tonouc v slzách.) Muj Bože, mj Bože!
— Ty’s mlel! — Oh je to pravda! (Vzlyká ke-

ovit.)

Heller (v upímném bolu.) Lolo, má Lolo drahá,

upokoj se. M zabíjí tahle tvoje zoufalost. Dej

si vysvtlit. Upokoj se pece. V mé lásce! -

— Alespo tedy pro památku té naší lásky mne
vyslechni.

Lujza (zemdlena bolestí.) Jindichu, ekni že se

mýlím! — To pece nemže být pravda. Drýšo!

Heller. Všecko ti eknu. Jen se uklidni.

Lujza (pejede rukou oi a elo, a z hluboká si od-

dechne.) Já už jsem klidná. (K sob spíše.) Tak
k smrti klidná. (Uvolující oddechnutí.) Povídej.

Heller. Já nevím, Lolo, snad mne dnes ne-

pochopíš. Jsi píliš rozbolestnlá. Ale až se utišíš,

pochopíš a odpustíš. — Byl bych ti to sám jist

1'ekl. (Lujza se vztyí, ale po chvíli upadá do bolestné ode-

vzdanosti.) Jist. Ml jsem to snad uinit už dávno,

bylo to mojí povinností, ale v, Lujzo, nemohl

jsem. Scházely mi síly. Kdykoli jsem — odhodlán

už k tomu, že ti to eknu — podíval se ti do oí,

vidl a dýchal tvoji vroucí, oddanou lásku, já,

Lujzo, nemohl. Tak mocn jsem znovu cítil, jak

té, a jen tebe, mám z duše rád. A psát jsem ti

to chtl, nad pichystaným papírem jsem už sedl,

a nemohl jsem. Tvoje oi, tvj celý snivý obliej

zíral ke mn z toho papíru, a já nemohl. A v
mi to, Lujzo, nemžeš-li mi ješt viti, já dnes

znova nemohu. Já t, Lujzo, bezmezné, k smrti

te miluji. (Vezme ji za ruce. Lujza bezvládn sedí) upírajíc

v neurito oi, v nichž zraí se veliká vnitní bolest.)

Heller. Ty mlíš, Lujzo, ty mi ani neodpo-

vídáš. Oh, já jsem bídný, já to vím. — Ale kdy-

bys vdla, co jsem v poslední dob prožil! Ty
scény doma, ty vné roztržky s rodii — umdlé-

valo mne to, ubíjelo, až jsem jim povolil. Jsem

slaboch, bez energie, s vlí, ale bez síly, to vše

jsem si už vyetl, ale vzepít se naposled a roz-

hodn, snad za cenu všeho, k tomu jsem neml
odvahy. Cítil jsem povinnost, ale síly nebylo.
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L lij Z a (smutn, ale už klidn, odevzdan.) Vidíš,

já ti to vždycky íkala. A tys ani slyšet o tom

nechtl, nedostatek dvry, malou lásku jsi mi

vyítal, a co všecko ješt. — A je to te pece

jen jak jsem ti prorokovala. — Už i jen povin-

nost jsi cítil, nic více.

Heller. Ne, Lujzo, ty mi dobe nerozumíš.

Snad se dobe nevyslovuji. Ty víš, jak se všichni

vzepeli, když jsem se pestal tajiti svou láskou

k tob, a když jsi m konen vj^slyšela. A bylo

mi to pece tak jedno, tak jsem byl hrdým na

ten odpor. Jen ve tvé lásce jsem žil, opíjel jsem

se tmi chvílemi, jež mi s tebou ubíhaly. A pak,

když tehdy v zim tam u tebe, v tvém budoirku

prohátém tou zvláštní vní a tak sladce vonícím

svým útulným teplem, když tenkráte .... má
drahá duše, byl jsem šílený láskou. (Líbá jí ruce a pi-

vine její hlavu ke svým prsoum. Lujza zemdlen, povolujíc

tlaku Hellerových vzpomínek, zstane v tomto pivinutí.) -

A pak pišlo vystízlivní. Má láska se dosud

nezmenšila, jen jsem zvolna poal vnímati také

své okolí, a narážeti na nastavená kopí ve vlastní

rodin, jež jsem díve bu nevidl, nebo peska-

koval. Ale te jsem co chvíli se nkde zranil, žil

jsem v úplné roztržce s rodinou, již jsem jednou

sám vyvolal, vidl jsem jen vyítavé, mlící tváe,

chodil jsem kolem v trapném oekávání stále

nových srážek. Ty víš, jak nenávidím takový

život, jak se odjakživa vyhýbám scénám, a te
jsem tenhle život žil sám, mezi nejbližšimi, a dlou-

ho. Stával jsem se nespokojeným, rozháraným

a moje láska pi tom bledla. — Je to kruté pi-

znání, ale jsem ti jím povinen. A pijde snad

jasno do našeho života. — Když pak konen
pišli s uritým : bu — anebo, povolil jsem. Bylo

to hrozn zbablé. Ale já byl ubitý, chtl jsem

klid, klid — a dnes jsem snoubencem sleiry

Plešnerovy. — A konen, co bych vykládal,

na se omlouval. Bylo to niemné, ano niemné.
Te teprve znovu vidím, jak t mám rád, jak

nesmírn t mám rád — a pece jsem byl tak,

tak zbable slabým, tak špatným. Jen mi vyítej,

odkopni mne, zasloužím toho. (Pustí jí ruce a skryje

hlavu do. dlaní. Lujza byla už díve odklonila hlavu od jeho

prsou.)

Lujza (zvolna, smutn, s pemáháním, ale odhodlan.)

Ne, Drýšo, nemohu ti vyítat. Snad ani práva

k tomu nemám. Své ststí a klid svého nitra pro

mne nesmíš rozbíjet. (Ope ruku loktem o Hellerovo

rameno a dívá se mu do oí, vele.) Ale chci být silnou,

protože t tak — Já jsem ti duši dala, Jindichu,

já v tob žila a v tob rostla, tvojí láskou jsem

byla nevýslovn blažena. Do mého umní mi

jako slunce záila, a už za to ti musím dkovat.

Byla to snad slabost ode mne, ale já v setm-
lých veerech asto snila o nekoneném štstí,

jež jsem tušila kdes v budoucnu ve tvé usta-

viné blízkosti. Pro bych ti to dnes neekla.

Byly to krásné chvíle, a snad proto, že byly tak

píliš krásné, musely vyvanouti. (Vstane.) Já ti,

Jindichu, nic nevyítám. Ani nemohu. Ty máš
právo být šastným, a tak jak dnes jsme, už bj^s

jím nebyl. Nikdy, Jindichu, v mi. Znám tvoji

povahu píliš dobe. — A to, co’s mi povídal?

To je už jen chvilkové, poslední keovité zmí-

tání lásky, která už v tob umela. (Vysílena zaste

na okamžik obliej rukama a k sob jen vzlykne.) Ach,

Bože muj
! (Poodejde pak ke stolku na právo, kde se ope

rukou, sbírajíc síly.)

Heller (jde k ní, vezme ji za ruku, vášniv.) Lolo,

nemluv takhle, vždy já t mám opravdu rád.

Já t musím mít rád.

L lij za (pohlédne živ, poddávajíc se nadji, na Hel-

lera, ale pak znovu se pemže a vymkne lehce svoji ruku

z jeho. Pausa.)

Heller (po chvíli prosebn.) Lujzo!

Lujza (poddá mu ruku a s pohledem odvráceným

vydechne.) S Bohem !

Heller (vzkikne.) Lujzo! Ne. ne, Lujzo, tyto

neíkáš opravdu! — Mj Bože! Co mám dlat?

- (Pebíhá prudce pokojem, po chvíli se zastaví jako v za-

vanutí náhlé myšlénky, pak zase pechází, až konen pi-

stoupí k Lujze a tiše, ne zcela jist:) Ale VŽdy —
vždy, Lujzo — já t mohu mít — my si m-
žeme pece jen náležet — i pak, potom . . .

Lujza (hledí na nho z poátku nechápajíc, co míní.

Pojednou se jí vyjasní, divoká bolest jí projede a ona vzkik-

nuvši chytí se zoufale za hlavu. Vichice dojm proletí v tomto

okamžiku její duší. Náhle se vypne a bez dechu, od Hellera

odvrácena, vyrazí.) Ven ! Ven !

Heller (sklopí hlavu, stojí ztrnule ješt okamžik,

a odejde pak rychle, nechav dvee oteveny. Z jevišt jest

slyšet zpv Cania

:

»— — smj se, paáco, konec že milování,

smj se, že vše na svt ábel ti vzal! — —

«

Lujza zalomí rukama a vypukne v keovitý plá.)

Napsáno v prosinci 189G,
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ervnový den.

PRVNÍ KAPITOLA POVÍDKY »JAN EHÁK« OD K. MAŠKA.

Dnes nevrným své budu milé,

dnes denní schzku vynechám,

své srdce skrotím pošetilé

a na procházku vyjdu sám

a — možná — sotva vzpomenu si,

jak na ostrov dve mé

dnes opuštno chodit musí

a eká, že se sejdeme

a dívá se svým okem sivým

jak s truchlých strom zas a zas

se snáší s vzdechem šelestivým

list bledý jako její vlas.

Dnes jiná žena svábila mne—
ó stará láska z dávných let,

já nikdy její zái klamné

jsem odolati nedoved;

té byl jsem oddán celé žití

a kamkoli mne as jím vlek,

vše dovedl jsem podstoupiti

za skromný pízn paprsek —
a ješt síla ve mn žije

jít galantn do služeb tvých,

má stará lásko, Poesie,

ty krásko vk minulých.

A ona pišla — tichým šerem

zas jako v prvních lásky dnech,

když jese vlekla podveerem

své mlžné roucho po lánech,

a opt ve sny vhýkán od ní

jsem následoval nadšen,

kam milenka má staromódní

mne vedla steskem jesen;

ó za ní, za jejímy klamy,

jež oplái pak nastokrát —
za štstí sn, jež poskytla mi

ty chvíle smutku pijmu rád.

I vedla mne z tch mlh a stesk

do jiných dob a v jiný kraj,

ve starý sad, na žlutou stezku,

kde kvtné stopy nechal máj
;

je úzká — sotva projdeš po ní,

k ní ryvíz vtve vypíná,

k ní pivoka své kvty kloní,

a shýbá se k ní malina,

tam kosatec pne hlavy svoje

v sple angreštových bodlák —
tam blíže noních fial roje

dlí malý Jeník ehák. B. WACHSMANN ML. OKNO VINÁRN
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Ve klidné, syté zái jara

tu stojí neinn a sám,

o krásu kol se málo stará

a cele vzdal se myšlenkám

a zejmo z hledu strnulého,

že pozbyl vlády smysl svých,

že nezná asu pítomného,

jen v nic se dívá nm a tich,

ve velkém, dtském zadumání

se klidn proudu jara vzdal,

jenž v oplodivém rozeplání

od modra nebes zalehal.

Byl zcela sám. On neml pátel,

byl cizím dtem v ddin,
pan Holoubek jen, vychovatel,

mu stait musil jedin.

Jen nkdy od bojácné matky

ml povolenu spolenost -

tu mížovými sadu vrátky

sem vklouzla Pepa, tichý host;

ta sledovala v nedve
dj samotáských jeho her

a s výsluhou pak od veee
šla k matce v barák v podveer.

Sám hrál si v letech dtství svého,

sám uen býval v domov,
sám vznm msta velikého,

sám na svobodném venkov.

A zvykl tak se vyvíjeti —
i pemohl jej dtský spleen

když radovánek jiných dtí

dle knih snad jenom poznal stín;

a pec byl šasten — šasten cele,

jsa poád pravým díttem,

zdroj starostí pro roditele

i štstí zdroj se pojil v nm.

A tak tu stál, hoch zpátenický —
kol teplý, vonný lil se vzduch,

v žár slunce zvuel melodicky

chest cvrk, bzukot vel a much,

po lidském hlase ani slechu,

jen píroda si vedla svou

a Jeník, ztracen v jejím dechu,

b}d opit jako dímotou,

a spoután mocí klidu toho

jen poddal se mu bázliv —
až rachocení vzbudilo ho

jež náhle vpadlo rušiv.

Dnes vychovatel odjel kamsi

a Jeníka zas mrzel svt,

když zase zstaven byl sám si,

jak zvykl již po deset let;

byl zcela sám, ten jedináek,

ten zakrnlý, slabý hoch,

jenž dosud pouze spoustu hraek

za celé žití poznat moh'

;

byl hýkán jako oko v hlav

a skytáno mu cokoli,

jen kamaráda ku zábav

v svém celém neml okolí.

Sem drsné zvuky sply z dáli

vždy hlasitji hríce,

pak bílé mraky prachu vstaly

na dálném konci silnice,

ráz kopyt syt zvuel po ní,

v sluch doléhal vždy jasnji

a záhy již pár známých koni

se noil v stinné aleji —
a Jeník hnal se dom div

a posledních až do kout

hlas jeho zaznl hlaholiv:

»Už jedou, mamko! Už jsou tu!

(Píšt dále.)

Komedie. — monology ubo-
hého LOVKA. — NAPSAL
KAREL ENGELMULLER.

Pichází veer . .• .

Hltám jeho krásu a pozoruji jak mne k sob
vábí intimní, nafialovlý prospekt, zastavený cho-

máem rozlehlých kaštan. Mocné jich koruny

jsou protrhány a skulinami jakoby se do ervena

rozesmálo slunce.

Sedím na terase lázeské restaurace v Abbazii

a sleduji tajn, jak se o dva stoly dále cukrují

milenci. Tisíce sladkostí, touhy a vášn vkládám

do toho jejich šepotání, teba bych se stavl, ja-

kobych jich ani nevidl. Dívám se za kokou,

která vylézá skrená, plná lstí, na kuželník a

pece mi neujde ani jediný jich úsmv a pohyb.

Jsou mi asi vdni, že si jich nevšímám a od-

dávají se sob bez ostychu.

Zahalím se vždy do koue svojí cigaretty,
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aby myslili, že vše možné mne zajímá, jen ne

to jejich líbání.

Bavím se —

-

Je krásný veer, zapomínám na celiký svt!

Je to jakoby si lovk zajel na chvíli do ráje,

aby pak mohl o nm dlouho povídat. Co kouzla

je v tch vyjížkách na moe v zaclonných

lokách, v tch osvžující snídaních ráno, kdy

se již netrpliv tšíš, až ti pod nohama zachrupe

žlutý písek zahradní restaurace, usmje se na

tebe rázem nkolik tuctu jiskivých oí! Jak

vdn pijmeš pak jedno z nkolika pozvání na

delší procházku do vní zatopených olivových

háj.

Ach ty veery, veery!

Sedti na elegantní terase skoro u samého
moe, poslouchati pi tichém šepotu jeho vln n-
jaké hodn vášniv hrané adagio a zapomenouti

se tak dalece, že se díváš jako zmámen do ta-

jemstvím záících oí své sousedky — eh, inu

ovšem, paní Olga. Byl by to opravdu zázrak,

aby se mi nezjevila v nejklidnjší chvíli a ne-

oloupila mne o trochu toho istého roztoužení . . .

Paní Olga! Zde jsem ji tedy poznal, jako

ženu starého a dobrého svého pítele, zdravého

a hranatého Nmce, hezkého a elegantního, s ble-

dým plnovousem a modrýma oima. Znala mne
z Prahy. ekla, že si již dávno pála osobn mne
poznati. Tšilo mne to — hehe, tšilo mne to

v prvé chvíli opravdu. Ty její oi zadívaly se

na mne tak dlouze, tak nepochopiteln dlouze . .

.

Zdá se, jakoby pišla, aby tu pomátla všem
rozum. Je svdná s tím úsmvem šastného mládí

na rudých rtech, s pohledem, který rázem oa-
ruje, upoutá, v nmž je jakás zvláštní, divoká,

nezapomenutelná krása.

Hrajeme spolu tenis ješt tehdy, když juž

celá spolenost zmírá horkem a vysílením a veer,

když jsme se vrátili z dalekých procházek a spo-

lenost touží po osvžení, sedáme spolu u kla-

víru, hrajeme a zpíváme.

A paní Olga zpívá, že Sirény nemohly vábnji

pt, když nešastný Odysseus kolem jich ostrova

bloudil . . .

* *
*

Hm, krásná je! Má divné, takové njak zá-

vratn smyslné oi, má ústa, která lovk jedním

pohledem tisíckrát zulíbá, má tlo, o jakém se

mže zdáti jen nejvtším mistrm krásy.

Je to vskutku nkdy opravdová moderní báse,

rozechvívající nervy muiv sladkou rozkoší a

touhou, vidti to štíhlé její tlo ovinuté spoustou

jemných, hedbávných látek, koketn a rafinovan

sebraných malou, díví ješt rukou v bílé ru-

kavice, dovolujících, aby snžné vlny spodniek

odrážely bohaté a drahé svoje krajky od erných
punošek a lesklých stevík . . .

A mluvit dovede! Staí zadívati se jen tak

mimodk ponkud smutnji stranou a už tu je,

položí zlehka a tajn bílou svoji ruku na tvou

a trýzní t otázkami, nutí k zpovdi. Nu a tu

pak se velmi snadno nkdy nco ekne, co si

zapamatuje, o em nepestává pemýšleti a mlu-

viti, co ti vysvtluje vždy znovu a pesvdivji,
splete t, zavede, omámí, až opt nco neopatrn

proneseš, co ji ješt více zaujme, rozechvje —
A tak to jde dále. Bavíš se s dobrou známou,

zapomeneš se tak dalece, že ta žena je cizí, vdána,

slovo dá slovo, zpov vyvolá zpov, vzdech

kývne na vzdech, odmlíte se na chvíli a pak

ješt nco zablouzníte a už to tu je — — —
Nota bene, ješt nco! Mladá paní umí zna-

menit lhát, krásn lhát! Jsou to nkdy pohádk}^

z tisíc a jedné noci na jaké pipadá a jaké si

vymýšlí. Zaplete lovka tak krásn do svých

vrtoch, že sedíš uprosted bludišt s tžkou
hlavou, jako o masopustní ráno. A nkdy se ze

lží i do pláe dá! Tu pak mžeš bhati šílen

po pokoji, v mozku to mže bzuet nejzoufa-

lejším steskem, nic na plat! Paní se baví! O to

dovede, to dovede znamenit ! A když si sáhneš

na srdce a ptáš se svého svdomí ? ! Nic, ani

muk — o niem neví. Nic jsi neudlal, na nic

se nepamatuješ, co bys nešetrného provedl, na

žádné slovo, pohyb, které by ji bývaly mohly

uraziti. Nic se nestalo mezi vámi a ona pece
pláe! Sluší jí ten plá, vyhlíží s ervenýma
oima, lesknoucíma se v návalu slz, jako malé,

rozmazlené, zhýkané dcko.

Jsi v rozpacích, pemýšlíš, ím bys ji potšil,

utišil a tu vj/vedeš nco, teba malikost njakou,

nco zcela bezvýznamného, abys jen vbec nco
provedl, ale na co ekala již s dychtivostí dravce

a pro vlastn plakala . . .
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A tu se smje,

nervósn, brutál-

n, teba do oí, že

ti krev tlue ve spán-

cích, v uších huí a

ty jsi pojednou tak

maliký, ubohý, hroz-

n ubohý — —
Koka je to — — koka!

* *
*

Odjedu do Prahy!

Nic jiného mi nezbývá. Ta okna naproti vidl

bych zítra jako dnes, každého rána bych ekal,

až vyjde, rozhlédne se, sebere do pkných, ra-

finovaných záhyb svou hedbávnou sukni a zmizí

za rohem ulice; každé noci chvl bych se v ho-

rece, s kukátkem v ruce, v mukách a zoufal-

ství, vida je tam naproti spolu, v mdlém svtle

naržovlého stínítka lampy, jak sedí proti sob,

povídají si, bh ví, co si povídají, rozpustile se

smjí a pak rychlé spustí záclonu.

K emu všecky tyhle vci? Spolenost mne
již omrzela, vlastn mne nikdy mnoho nebavila,

a paní Olga? Co je mi po její krásných oích,

po její vrtochách, roztoužení a tisknutí ruky! Na
tyhle hraky nemám vskutku dosti trplivosti a

pak — konen, pro býti nepoctivým, svato-

krádcem vi tak nžné a isté bytosti jako je

má Zoška. Zkrátka je mi to všecko pro

tivné. Musíme již jednou míti rozum!

* *
*

A zase veer ! Tichý, teplý, nád-

herný . . .

Zasedli jsme za piano. Spolenost žá-

dala paní Olgu, aby zahrála njakou irnpro-

visaci, nco svého, aby zahrála jen tak, co

jí napadne — Cho sepjatýma rukama prosil.

Dobrák, miluje ji oddan a vášniv.

A paní Olga hrála —
Bh ví, kam se tehdá zamyslila. V její

oích bylo plno bájného kouzla, štstí a

vné krásy, snad nebyla ani u nás na

svt! Pejela nkokráte bílou svojí rukou
lesknoucí se klaviaturu piana ... — Nej-

prve proskoilo nkolik tichých akkord,
zachvlo vzduchem a zalehlo nkam pod koruny
rozlehlých kaštan a pak následovala píse za

písní, vzkypní, rozbouení cit mísilo se s klid-

ným, šepotavým blouznním, tichým vzdechem,

zalkáním a žalobou na tento svt. Váše podá-

vala si ruku s odíkáním.

Poslouchal jsem ji s utajeným dechem, roz-

pálenou hlavou, tlukoucím srdcem. Zdálo se mi

chvílemi, že sladká, zádumivá ta melodie splývá

jí se rt, že mi celou tu pohádku mladého svého

života vypravuje slovy . . .

A pece rty její byly seveny a jen ty tóny

hovoily, mazlily se, tulily k sob, povídaly a

prozrazovaly všecko to .tajemství, všecko to štstí,

radost, všechen bol i stesk, každinkou nadj
i zklamání dobré její duše — Oi její plály svátým

nadšením a pi tišší, klidnjší melodii zdálo se,

že se modlí v zbožném zanícení, v sladkém roz-

toužení . . .

A tajemným pítmím verandy chvla se v ti-

sícerých tónech, v tisícerém skvlém zabarvení,

plná hlubokých dojm a rychle se stídajících

nálad, konejšivá, blouznivá, nevýslovn krásná

pohádka mladého její života — -— —
Tu náhle, jakoby bez rozmýšlení, klesly ruky

paní Olgy v klín. Jen svéhlavá, rozpustilá dis-

sonance, kterou zakonila svj pednes, potácela



B. KNUPFER. NAJADA.



35 VOLNÉ SMRY 36

a toulala se ješt chvíli v sešeených korunách

strom, tichla, smutn odcházela . . .

Tleskali a kieli nadšením.

Tehdá poprvé mne spletl dlouhý, prosebný

její pohled, poprvé mne zmámil tak, že jsem jí

ruku líbal a dkoval za všecky — —
A ješt téhož veera, skoro již v nastávající

noci, zaukal nkdo zlehka na okno mého po-

kojíka.

Vybhl jsem polekán a spatil paní Olgu.

— Co se dje, co se stalo, milostivá paní,

koktám zmaten a v nevýslovných rozpacích.

Smála se, divoce se smála a podávala mi

ruku.

— Nic, božínku, pranic! Jste vy blázínek!

Jen tak jsem pišla, pro vás, mám chvíli kdy

a nechce se mi ješt spát. Muž hraje v kasin

»zajímavou« partii vhistu a tu to pak trvá vždy

nesmírn dlouho — Poslal mne spát! . . . Nu,

co stojíte — nechtl byste se trochu projiti —
A tak tedy nadešel ten okamžik . . .

Z naivního studu a hloup jsem se pelhával,

namlouval-li jsem si díve, že se mezi námi nieho
nestalo, že nestávají dokumenty mého zloinu,

že je to jen krátká, smšná, malicherná, ist
lázeských míst hodná hra na schovávanou! Ten
svt je pece jen divná motanice nej kombinova-

njších osud. Inu ovšem je také svátá pravda,

že nejde-li to jinak, nalezne si lovk vždycky

útchu, poslední sice, ale pece jen útchu,

v osudu.

Byl to tedy mj osud, že jsem se s paní

Olgou ocitl v bílé noci sám a sám, uprosted

rozjasnných strání, jako stíbrem zalitých, ve

hvzdné noci, ukolébané v sladké snní nejvá-

šnivjší písní slavií. Byl to mj osud, že se

clo mne zavsila a tak náhle, jako v nerozumu,

položila svtlou svoji hlavu na mé rameno a

dala se do tichého, usedavého pláe . . .

Všecko se ve mn bortilo. Tesknota stoupala

mi k hrdlu, stáhla každinký sval a já se díval

tak neskonale hloup na ty rozechvlé asy, na

ty bílé slzy, stékající zvolna po její tvái, v níž

bylo v té chvíli plno msíné záe.

Nezapomenu nikdy toho okamžiku, nezapo-

menu nikdy té vášn s jakou mi pak vyžvatlala

celé to veliké tajemství svého utrpení.

Chachá — vždy to dobe znárne ! Bývá to

tak obyejn, když je pítel zdravý, hranatý,

hezký a elegantní a má subtilní, nervosní, hy-

sterickou paniku. Ten mj ubohý pítel ! K pkné
vci mu to knz svázal ruce u oltáe

!

Vedla se se mnou, tiskla se ke mn celou

silou roztavené vášn a pece mi povídala, jak

má svého muže ráda, jak je mu za vše vdná,
jak se o ní stará, všecko, všecinko ji dává, co

jen v myšlénce jí zableskne, jak je nžný, ob-
tavý, milý, ale jen dobrák — nic víc ... A ta-

kové dobrácké povahy jsou všecky fádní, straš-

liv fádní, vite — ptala se — no vite, eknte,
že ano . . .

Neíkal jsem nieho, ale ona se asi domý-
šlela, že odpovídám, že íkám tisíckráte »ano«

za sebou. Tiskla mi ruku, malé svoje nehty za-

bodávala do mých dlaní a pak když jsme zašli

do olivového háje, rozbhla se pojednou a zmi-

zela v stínech. Bžel jsem za ni plný strachu,

aby se jí nic nepihodilo, volal jsem znovu a

marn, nohy se mi rozechvly úzkostí v hrozných

tch tmách, do jakých jsme se ítili. Nevidl jsem

ped sebou nieho, jen nad hlavou prosvítala

proídlým vtvovím, bílá, postíbená noc. A tu,

když se mi již zdálo, že klesám, že nemohu
dále, ovinuly se ísi ruce kolem mého krku, se-

vely a sklonily mou hlavu. Cítil jsem na svých

prsou udýchaný, prudký tepot srdce, na svých

rtech, horký, vášnivý dech a na svých oích,

tvái a ústech šílené, žhavé, nekonené polibky . .

— Uteu s tebou kam chceš — rychle pry —
jen pry se svta — šeptal — ty smíš, ty musíš

mne zachránit, ty jediný, ty, jen ty, ty . . .

* *
*

Za dva dny byl jsem v Praze. Sám.

Ujel jsem ihned ráno po oné noci. Bylo mi

úpln lhostejno, co si pomyslí paní Olga, co si

pomyslí celá tamní spolenost, které jsem neza-

nechal ani kratiký vzkaz svého »s bohem«.

Doufal jsem, že budu velkomyslným, že budu

poctivým lovkem a uiním tak rázem všemu
konec. Všemu.

Ostatn je to hrozn smšné hráti si na ta-

kového velkomyslného, poctivého lovka! Ne-

schází nikdy mnoho a lovk by si dal teba
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ped celým svtem z náboženství, mravu a cho-

vání jedniku. Opravdu, namlouval jsem si býti

nevinný jako beránek! Všecko ona, všecinko!

Ve mn ani zbla raffinovanosti, vášn a tka-

vosti cit. Takový maminin mazlíek! Ona mne
svedla, ona zaala, ona — ona — chachá!

Konen je v té vci tžko se zachovat dle

lecjakých morálek a výitek svdomí ! Všecky

jsou k niemu. Pijde zkrátka okamžik, a tu se

jen hlava zatoí a s ní celiký boží svt. Stojíš

a jen se díváš, jak se to všecko pkn toí;

cítíš už závra, mdloby, už oi pivíráš, nohy a

ruce jsou schváceny, rozechvny úzkostí a náhle

rap — a už letíš, padáš nkam odhozen, kde

je klid, ticho a mír. A tu pak zane filosofie:

já — ona — ona — já — snad nkdo jiný -

kdo?

Eh, jsou k smíchu všecky tyhle motanice

všelijakých vytáek! Co, pro bh, mžeš íci,

co si mžeš poíti, když se ti taková duše

v jedné chvíli na krk zavsí, tiskne t ku svým
prsm, jako nejvzácnjší, nenahraditelnou svou

památku, líbá t k udušení, v šílených, žhavých

polibcích t prosí, šeptá a pláe vn stejnou

písniku: mj, mj jediný, mj, jen ty, ty, ty..

Zkus to a ekni jí v takový okamžik: milo-

stivá paní mjte rozum, prosím vás, máte chot,

dobrého, rozšafného chot, nelíbejte mne, prosím,

K VYOBRAZENÍM.
PODZIM Karla Spilara jest ukázkou jeho snahy

a dovednosti. Pojmutí tohoto nesetnkrát luštného a tedy

tím tžšího sujetu jest. pro K. Spilara charakteristické; zejm
k platnosti pichází jeho snaha po dekorativní psobivosti,

jeho láska k pírod. S osvdenou již dovedností jest uspo-

ádána draperie, ostatní nemén vyniká dobrou i ladnou

kresbou. I vedlejší attributy, charakterisujicí podzim, »dobu

sklizn*, ladn celek doplují a zvyšují dobe vj^stiženou

náladu, která z tohoto lehoukého dekorativního paneau jako

píse vyznívá. — Josef Schusser podává jednu ze studií,

kterých bylo mu potebí k MÁJOVÉMU VEERU na letošní

výstav rudolfínské. Naproti Spilarovi, jenž nejdíve dekora-

tivností kresby upoutá, jest Schusser malíem v plném toho

slova významu. 1 ukázka tato prozrazuje Schussra jako nad-

šence pro barvu a svtelnou krásu. Zcela dobe lze pi lehce

pimhoueném oku na reprodukci vidti hru a svit zapadají-

cího slunce na hlavince a šat dvete; všechen detail pod-

ízen jest celkovému ladnému dojmu, z celé studie vane poe-

tická nha krásného veera. Jen na základ takovýchto sv-
domitých studií povstati mohlo dílo tak seriosní a umlecké,

netisknte mne tak — já pece nesmím, nechci —
Nu, jen to zkus a uvidíš! Vždy je pece již

skoro historicky dokázáno, že Josef egyptský

z uritých esthetických píin paní Putifarku od-

mítl !

-— — —
Jsem zkrátka v Praze, šastný, že tak daleko,

daleko od místa, kde pes noc vykvetl tak opo-

jivý, vášnivý a jedovatý kvt lásky.

Chodím ulicemi a zapomínám.

Zapomínám, jako zapomínáme umle na drahé

zesnulé. asto však, když se zdvihne nkde
hedbáv spodniek, zavoní známý, ach ten známý
její parfum, odzbrojující lovka svým mdlým a

sladkým kouzlem, kdy nkde na klobouku za-

míhá se heliotropový obláek mušelínu, prochvje

mou duší vlahý dech noci, zázrak ní oí mne
zaheje, zabhnu ve vzpomínkách nkam daleko

dol, na jih —
Ale to jen tak na chvíli — brzy jsem zas

tupý, kousavý a ironický ku všemu.

Doufám celkem, že paní Olga zapomene rovnž,

že celá ta píhoda bude jen takovým njakým
bizzarním intermezzem jejího života, že snad již

vbec zapomnla, díve nežli já. A vidíte, skoro

mne zaíná již mrzeti, že jsem hrál té noci tak

divnou roli, naivní, fádní, smšnou, opravdu

!

Co si asi pomyslila?! Jist se asi celiký druhý

den smála, jaký to jsem hlupák . . . (pHšt dále.)

jakým jest »nekoupený« jeho »Májový veer. « -— A u g.

Nmejc poprvé v list našem se objevuje; i tento patí

ke skupin mladší, vážné cíle si stavící generace, o emž
práv podaná STUDIE svdí. On pokrauje s patrným zdarem

i v porozumní studia lidu, ve kterém byl vyrostl, jako mo-

ravský náš druh J. Uprka. Nmejc prozrazuje oproti Úprkoví

vliv francouzské školy, osvojiv si jemné, tlumení barvitosti,

jakož i jemnou kresbu. — Od M. Švabinského zaaujeme
lehkou uhlokresbu (vyatou z »Palety« spolku »Mánes«),

která mimo obvykle jistou kresbu též pojmutím svým upoutá.

— S radostí opt pinášíme list od B. Knpfera NAJADU.

Tžko nám o nm nového íci. Kntipfer jest jedním z tch,

kteí neheší na slávu svého jména, který nepošle nic do

svta, co nebylo by ho dstojno. V dob poslední stále více

oživuje svoje mariny zjevy mythologickými, ímž dodává onm
mnoho kouzla. V »Najad« této však dospívá k veliké

hotovosti, které nechává nás na tle své víly se obdivo-

vati. Celek pvabné svžesti svdí o znaném tempera-

mentu; obdivuhodný jest jas z polovice osvtleného tla

dívího sálající. — Svže komponovaný a peliv nakreslený
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Wachsmannv karton OKNO VINÁRNY pracován pro

mladý závod plzeský pro malbu na skle firmy Kopecký a

Svátek. — CHÁTRÁNÍ markantn karakterisuje svého autora,

Frantu Kavána, spojujícího s jemným vystižením pírody

alegorický — i jak nyní s oblibou se íká — »symbolický«

význam. — eské knize ideji než by se zdálo dostane se

pvodní, nefabrin, nenudn vyzdobené VAZBY. Jest smutným

faktem, že by se stží jediná dílna knihvazaská udržela,

kdyby odkázána mla býti na sporé objednávky pvodních

vazeb run zdobených. V dob, kdy vycházejí u nás stohy

knih, vazba pvodní jest vtší vzácností, než by kdo tušil.

Snadno bychom dostáli slibu, že uveejníme ve »Volných

Smrech« všechny slušné pvodní vazby runí za poslední

dvacítiletí u nás zhotovené, z nichž dnes pinášíme ukázku

z dílny bratí Toužímských. Vazby ty jsou prosté, kožené,

nkteré jen z levné kže skopové; pi zlacení použito bylo

málo jen a prostých, však pvodních razítek. Jediná z uve-

ejnných vazeb jest z hrubého režného slovenského plátna,

a ozdobená jest malbou; jest to originál, dle nhož robeny

byly tiskem ze tí ploten levné vazby na prémii Besedy

Umlecké.

ZPRÁVY UMLECKÉ.

— SPOLEK »MÁNES« dokonil první desítiletí

innosti, jež hlavn v poslední dob vjdcázati se mže
výsledky nikoli nepatrnými. Mimo rzné etné konkursy do-

mácí rozšíena innost spolková vydáváním publikací um-
leckých. Poátek uinily Listji' z Palety*, pozdji následovaly

ti svazkj' prací Alešových (souasn do této dob}' spadá

zakoupení lunet Alešovy Vlasti* pomocí širšího kruhu pátel

umní, v dob poslední obtavé vydávání Volných Smr
a j. Pi píležitosti výše naznaené poádati bude spolek -Má-

nes* výstavu spolkovou v salon Topiov v února 1898.

Za úelem tím vypisuje pro leny Mánesa soutž na plakát,

jenž proveden bude ve tech barvách, ítaje v to i ernou,

t. j. konturu (jež po pípad bude jinobarevná), ve formáte

111X82 cm. Konkurovat mohou jen skizzy v poloviní

velikosti skuteného formátu; práce provedené nejsou pí-

pustný. Text omezen na nejnutnjší: -Salon Topiv. Vý-

stava spolku ->Mánes«.od 1— 28. února. « Skizzy podány bu-
tež do 15. listopadu do administrace -VolnjÁh Smr*

;
cena

za pijatou skizzu 50 korun. Jury volí: konkurující 2 leny,

výbor spolku tetího lena. ls.

— UMLECKÁ BESEDA byla vyzvána, aby jmenovala
do ankety zemského výboru v záležitosti trig

na Národní divadlo svého zástupce. Pes to, že odbor

výtvarný, jedin kompetentní instance v podobnjlch záleži-

tostech, ve správním výboru žádného zastoupení nemá a ni-

jakého vlivu na volbu tu míti nemohl a neml, ustanoven

hlasy odboru literárního (?), hudebního a zástupci pispíva-

jících len (neumlc) do ankety té pan architekt PolívKa.

Doufáme, že za tchto okolností p. architekt Polívka volbu

tu nepijme. Np.

— »DAS GEISTIGE DEUTSCHLAND stále ješt rozesýlá

eským umlcm »fragebogny«, v nichž p. Hugo Storm z Ber-

lina píše, že . »úlohou tohoto díla bude, veškerý duchový

.< a.
&'£'

ógjj

K. ŠP1LAR. NÁVRH PLAKÁTU. - CENA II.

život v Nmecku podati v životopisných skizzách všech tch

muž a žen, které za nositele a šiitele nmeckého kultur-

ního života považuj e«
;
žádá tudíž adressáta za životopisná

dáta a pi tom zárove za vyplnní objednacího lístku.

Tato vtíravost nmecká vzbudila leckde pohoršení; my jsme

jenom zvdavi, kolik najde se hejl — a neužijeme pojmeno-

vání mén lichotivého, ale pípadnjšího — kteí do ady n-
meckých velduch se postaví a pi tom dílo to si ješt zakoupí.

ls.

VÝSTAVY.

— V SALON TOPIOV vystaveny jsou práv kartony
S. Schneidra souasn se skizzami pla kát pro výstavu

architektury a inženýrství. Výstava v mnohém ohledu je ve-

lice zajímavá, již proto, že v posledních letech v dekorativním

umní nejen mnoho pracováno, ale i mnoho o nm psáno
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UKÁZKY ESKÝCH VAZEB.

a mluveno. To platí hlavn o Anglii a Francii. Nmci ne-

dodlali se dosud v oboru tom píliš skvlých výsledk, až

na dva nebo ti umlce, kteí již ped tím, než injekce umní

anglického a francouzského v jejich pišla, na velice vdném
tom poli umní pracovali. U nás teprve v dob nejposled-

njší poínáme umní dekorativní s umním ostatním stejn

ceniti. A tak až dosud u nás ve smru tomto udláno velice

málo a samostatného snad docela nic, nehled k nkterým

z umlc starších (na p. Mánes, Aleš), jichž vci tím cennjší

jsou, že v povaze národní hluboce zakotvily. Nco specieln

individuelníbo na vystavených návrzích nenajdeme. Mnoho

tu reminiscencí cizích vzor ješt, což i o nkolika dobrých

návrzích platí. U návrhu Muchova zamluví se vkus a boha-

tost hlavn v detailech, ímž mnohdy až nejasným se stává,

a to vadí specieln v tomto pípad, kde jednoduchost a vel-

kost linií by byla na míst. V ohledu tom Spilarv návrh

výše ceníme Muchv návrh celkem je roztomilý, ale odmy-

sleme si miniaturní devnou architekturu, již ženská figura

drží a mže to být plakát pro kterýkoliv obor. U návrhu

Špilarova ceníme snahu po jednoduchosti a jasnosti. Maškova

»skizza« konvenci celkem se nevymyká. To platí nejen o fi

gurách, ale o celku vbec, a tento není tak suchopárným

jako jeho návrh druhý. U návrh ostatních nenajdeme skorém

nic, co by aspo ásten o cizí vzory se neopíraLo. Se sta-

noviska vývoje to vc omluvitelná. Ovšem zase za každou

cenu chtíti být moderním i »kdybych to ukrást ml«, jest na

pováženou. Ze zbývajících návrh zmiujeme se o mottu

Zlaté kružidlo* návrhu to celkem apartním hlavn po stránce

barevné, le to jest pi nm také všechno; takto svdil by

spíše njakému mén vážnému úelu, než je výstava archi-

tektury a inženýrství.. O vážné snaze svdí dále návrhy se

dvma trojúhelníky,. >Hic Rhodus hic salta«, de gustibus«

a trojúhelník z písmen. —
. Interes pro S. Schneidra, pr-

vými kartony jeho vzbuzený, letošní sérií nejen se nestup-

uje, nýbrž klesá. Vci u Topie práv vystavené dovedou

pekvapit jen svou formální velkostí, tu a tam plastikou

a mnohde zejmým nevkusem. Karton »Dokonáno ješt« my-

šlenkov totožný je celkem s loským, mnohem lépe vyjáde-

ným »Shledáním« ( -> Jidáš ped Kristem*). I pósy obou hlav

jsou totožné. Nepopíratelno je, že po stránce kreslíské má
Schneider znanou vysplost. V trojdílné kresb »Dv mocí

v boji: duch s tlesností« pestelil, to jest: thema toto, oboru

výtvarnému snad se vymykající, neobsáhl a náležit nevy-

jádil. A pi všem tom v banálnost zabíhá. Rovnž Ropse

siln pipomíná. Návrh na strop vyniká jedin svým nevkusem.

— V dnešní dob, kdy snad vtšina umlc výtvarných

snaží se osvojiti si vymoženosti moderní techniky, bohužel

asto na úkor svých individuelních rys, po zásluze pozor-

nosti docházejí svéráznou cestou svou jdoucí umlci. Jedním

z nich je Thoma. Mnoho velmi dobrých, v Praze však již

nkolikrát vidných jeho originálních litografií znovu možno

vidt u Topie. Hodnota prací jeho není jednotná; z nkte-

rých list vyznívá fádní, suché, nmecké poj mutí a jinde zase

hledaná naivnost. List takový je pak zajímavý snad jen tím,

že je od Thomy. HP.

— VÁNONÍ VÝSTAVA Umlecké Besedy. V po-

sledním ísle minulého roníku uveejnili jsme zaslané nám

oznámení výtvarného odboru U. B. o vánoní výstav téhož.

Od té doby rozhodl se výtvarný odbor o jiném
;
jak svdí

»zasláno« v Nár. Listech, datované 8. íjnem 97, nebude vý-

tvarný odbor poádati výstavy žádné a to z té píiny, že

správní výbor použití místností besedních svému nej dležitj-

šímu odboru prost odepel. — Vánoní výstavy U. B. jako

trhu nikterak nelitujeme, jeho místo docela dobe zastati

mže pi poctivé snaze závod Topiv, le litujeme, že re-

presentanti Besedy, jež má býti stediskem života umleckého

vbec, zahájeno bylo kížové tažení proti odboru výtvarnému.

Nech si jsou pohnutky k tomu jakékoli, rozhodnutí správ-

ního výboru vrhá divné svtlo na pomry v Uml. Besed,

ono dokazuje, že o vcech, umlc výtvarných se týkajících,

rozhodují lidé, kterým ani prospch umlc, besedu navštvu-

jících, ani dobrá shoda s, ostatními na srdci neleží.
, i s .

- OBCHODNÍ A ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA- v Praze ve

spojení se spolkem architekt a inženýr v král. eském pod-

jala se úkolu, uspoádati roku píštího od 15. ervna do

15. záí odbornou výstavu architektury a inženýrství s pi-

druženými výstavami motor a pomocných stroj pro živnost-

níky. Výstav té dáno za úel podati co možná nejúplnjší

obraz dosavadního rozvoje a nynjšího stavu práce technické

v echách ve smru vdeckém, umleckém i praktickém.

Tmto oborm pimen rozpadá výstava na adu odbor
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z nichž mnohé umní se dotýkají, a jako takové pozname-

náváme : 1. Architekturu s dekorativními odbory, stavitelství

se stavebními živnostmi; 2. umlecký prmysl stavební; 3. od-

borné a umlecko-prmyslové školství; 4. církevní oddlení;

5. historické oddlení a t. p. Pro jednotlivé obory stanoveny

zvláštní odbory, jež sestávajíce z pedních našich odborník,

vzaly na se úkol provedení a uspoádání sob svených

oddlení.

Vítáme myšlénku celé výstavy hlavn s toho stanoviska,

že ona, stavíc se na základ ryze eský, bude obrazem, co

v oboru architektury a dekorativního umní u nás bu vy-

konáno bylo, neb ukázkou toho. co vykonáno býti mže;
vítáme ji tím spíše, že oekáváme od našich architekt a

umlc dekorativního oboru, že oni ze všech sil se piiní,

aby konen jednou korporativn obhájili existenci eského

rázu architektury a umní dekorativního, že ze všech sil se

piiní, aby ony pro nás nepíznivé povsti, které o našem

dekorativním umní všude se trousí, byly vyvráceny ne pole-

mikami, ale poctivou positivní prací. Neopomeneme prbh
pípravných prací sledovali a pinášeti o nich hojné zprávy.

Z denních list dovídáme se o zajímavém podniku píští

výstavy architektury a inženýrství Provedení úplné pano-

rámy, znázorující »Bitvu u Lipan «, zadáno pp. Lukovi Má-

roldovi a V. Jansovi. Np.

SOUTŽE.
— NA OBÁLKU »Volných Smr« (viz V. S. r. 1897,

sl. 482) do ustanovené lhty došlo celkem 5 návrh. Do
jury dle podmínek konkurenních zvoleni autory prací konku-

renních malí J. Schusser a socha S. Sucharda - za asopis

družstvem ustanoven malí A. Hofbaur. Cena 100 zl. jedno-

hlasn udlena práci zaslané pod heslem »Také jednou bez

figury«, jejímž autorem shledán VI. Županský.

— Mstská rada král. hl. msta Prahy vypisu
j
e veej nou

soutž na získání návrh pro POMNÍK FRANT. PA-

LACKEMU. Z podmínek, jež obdržeti lze v úad staveb-

ním v mstské tržnici, vyjímáme následující:

Pomník uren jest pro námstí Palackého na Novém
Mst a mjž rozmry takové, aby námstí ovládal a ádn

se pispsoboval hlavn ku sousoším mostu Palackého. Stran

myšlenkového pojetí ponechává se umlcm úplná volnost.

Modely provedeny butež v mítku 1:10, v sáde odlity

s naznaením barvy materiálu. Rozpoet k návrhm budiž

piložen a nepesahujž výši 250.000 zl. Lhta ustanovuje se

do 24. záí 1898. Konkurovati mohou jen umlci národnosti

eskoslovanské. Všem autorm prací konkurenních, uzna-

ných porotou za vážná a zralá díla umlecká, zaruuje

se k uhražení hmotných výloh stejná náhrada po 300 zl.

Práce konkurenní zstávají majetkem umlc a mstská rada

vyhražuje si právo o jich zakoupení s autory vyjednávati

Návrhy variantní a alternativní jsou vyloueny z honorování.

Za to odpadají všeliké ceny obvyklé. S autorem práce, kterou

porota uzná v každém ohledu za úpln zpsobilou k prove-

dení a která též co do ceny umlecké bude vynikati nad

ostatní, vstoupí rada mstská ve vyjednávání za úelem pro-

vedení tohoto návrhu; kdyby jednání nevedlo k cíli, dostane

se mu krom náhrady 300 zl. ješt odmny 1000 zl., pi emž
mu vyhraženo zstává veškeré právo duševní k této práci.

Kdyby autor projektu toho byl ješt neprokázal dostatených

schopností k provedení tak rozsáhlé monumentální práce,

bude mu svena, uzná-li porota za vhodné, jedna z dleži-

tjších ástí pomníku a to v mítku tak velkém, aby mohl

být podán dkaz o úplné schopnosti umlce ku zdárnému

provedení díla. Ustanovení tohoto úkolu pináleží taktéž po-

rot. Honorá za provedení této zkoušky bude vyplacen bez

ohledu na její výsledek. Kdjrby prvá soutž nevedla k cíli

bude dle výsledku podaných prací vypsána bu nová, optn
neomezená soutž neb soutž užší, ku které vyzváni budou

umlci, jejichž práce pi první soutži umleckou hodnotou

nejvíce vjmikaly. Porota sestávati bude ze dvou socha,
dvou architekt a malíe. lenství poroty pijali až dosud

architekti Ant. Wiehl a V. Roštlapil i malí V. Hynais. Dva
sochae zvoliti ponecháno konkurujícím. Návrhy konkurenní

budou 14 dní veejn vystaveny.

Pí prvním pohledu zdají se podmínky slušné. Pi bliž-

ším však jich uvážení vidti, že i ony ukazují na ubohost

našich pomr. Práce, vyžadující nákladu 250.000 zl., honoro-

vána bude pi projektu v každém ohledu úpln spso-
b i 1 é m k provedení, který co do umlecké ceny

UKÁZKY ESKÝCH VAZEB.
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bude ' vy riikati nad ostatní ástkou 1300 zl. Práce nejblíže dobrá a všechny

následující ocenny budou obnosem 300 zl., by vykazovaly sebe vtší umleckou vy-

splost. Porovnejme cenu první s onou, jakou stanoví ád konkurenní spolkem architekt

a inženýr jako vzorný pijatý, a veejn odporuený, který obnáší 2°/
0

rozpoteného

obnosu, tedy 5000 zl., vidíme, že neteba k tomu dalších poznámek initi. V jednom

zdají se podmínky výhodné a sice v tom, že všem autorm prací konkurenních stanoví

cenu 300 zl. k uhražení hmotných výloh. Podmínka ta byla by spravedlivou, kdyby

u ni nestálo tak písného omezení, že odmnu tu dostane jen práce vážná a zralá.

Budou-li se strany jury práce posuzovány dle bžného u nás postupu, dá se oe-

kávati ze zkušeností, že vážná a zralá díla doporuena by mohla býti jen ta,

jež jindy cenami, po pípad estným uznáním vyznamenána bývají, a piblédneme-li

k našim konkurencím vtšího rázu, jako byly sv. Václav, Husv pomník anebo fontány

k Rudolfinu, seznáme, že vedle tí poctných obyejn dv, nejvýše ti práce uznají

se za hodny estného uznání. Vykládáme-li tedy slova vážná a zralá velice mírn,

dá se oekávati, že šest návrh poctno bude obnosem po 300 zl. Bude tedy celá

konkurence se strany obce vyžadovati nákladu co se cen týe 3100 zl., kdežto by dle

vzorného konkurenního ádu výše cen obnášeti mla 11250 zl. (pi pedpokládaném

rozpotu 250.000 zl.). Nevíme sice kdo podmínky stanovil, ale pokládáme za povinnost

na kiklavé znní jich upozorniti. Co platný všechny vzorné podmínky a ády, když

zvlášt z povolaných kruh tak málo s e j i ch dbá. Np.

— PALÁC ŽIVNOSTENSKÉ BANKY. V minulém roníku mli jsme píležitost tšiti

se jednou ze slušných podmínek konkurenních u píležitosti soutže na plány živno-

stenské banky. Skonení celé záležitosti však nejeví se ve svtle tak píjemném. Po

udlení cen proskakovaly novinami úední zprávy v tom smyslu, že konkurence vy-

psaná nevedla k cíli a že pikroeno býti musí ku pímému zadání zhotovení pro-

jektu. Oekávalo se, že autoi poctných plán budou vyzváni k podání návrh, avšak dle

zaslána- tchže autor, jež v Národních Listech*) ze dne 7/X. 1897 uveejnili, seznáno,

že s tmito nejen nebylo vyjednáváno, nýbrž že krátce (za záminku se vzala dlouhá

lhta ty msíc, kterou nkteí projektanti ku dodání skizz si byli stanovili) živno-

stenská banka pokoutn vypsala si užší konkurenci mezi architekty p. Buldrou a Po-

lívkou, vyzvavši oba pány k dodání nových návrhu. Kdo o tchto plánech rozhodoval,

zda kruhy odborné i úedníci banky, o tom v úední zpráv jste se nedotli, tolik

jen bylo oznámeno, že provedení zadáno architektu p. Polívkovi. Jednání objednatele,

korporace možno íci veejné, nebylo však správné a z toho dvodu na n poukazujeme.

Np.

— Soutž na získání PLAKÁTU pro výstavu architektury a inže-

nýrství v Praze r. 1898. Porota, v níž zasedali pánové Hynais, Liška, Ženíšek,

arch. Kotila a Roštlapil, dospla ku svému konenému úsudku v následujícím: Mezi 23

zaslanými návrhy nalézá se nkolik vynikajících a celá ada pozoruhodných prací.

Iv prvním piísti dlužno projekty: 1. se znakou lotosu a literou A, 2. bez hesla,

3. se znakem kružidla v trojúhelníku. Jury posuzovala projekty, jak dle jich vnitní hod-

noty, tak dle jich dekorativní psobivosti i dle míry, jakou vyhovlo se programu, který

žádal návrh rázovit význam výstavy architekrury a inženýrství vystihující. První cena

temi hlasy pisouzena návrhu se znakou lotosu a lit. A. Jury dále rozhodla, aby

se udlily dv ceny druhé, ponvadž tu jde ješt o dv velecenné práce, jež vyzna-

menány býti musí. Druhé ceny jednohlasn pisouzeny 1. projektu bez hesla a

2. projektu se znakou kružidla v trojúhelníku. estné uznání vysloveno práem : 1. se

znakou dvou trojúhelník, 2, s mottem »Zlaté kružidlo«, 3. se znakou písmene A

v trojúhelníku, 4. se znakou lotosu a písmenou B, 5. s gothickou fialou. Autorem ná-

vrhu první cenou poctného jest malí Vítzslav K. Mašek. Z návrh druhou
cenou vyznamenaných jestprvní dílem malíe Alfonsa Muchy v Paíži, druhý Karla

Špilara. Veškerých 23 namnoze zajímavých návrh na plakát výstavní jest vysta-

veno v salonu Topiov ,

*) Karakteristické pro naše pomry je, že prostá fakta v »zaslánu« oznaená, žurnály »Hlas

Národa« a »Politik« uveejniti odepely z toho dvodu, že záležitost ta tyká se osobních pátel

jejich redakcí.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v Praze.
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1897PROSINEC

FlNIS! FINIS!

Strašlivý výkik! Výkik hrzy! Výkik údsu!

S observatoí všude vydán signál poplašný

a do všech konin svta mluná jiskra roznesla

zvst píšernou : zem vymknula se z odvkých svých drah

a jako šílená te letí prázdným prostorem

do dálek neznámých. Kam? Kam? vstíc jaké záhub?

Jak napadené mraveništ, shonem hemží se

a zmatkem povrch zbláznné, konfusní planety,

horeka strachu, oekávání a zoufalství,

ds blízké zkázy, hrza katastrofy kvapící

te lomcuje a zmítá lidským stádem zdšeným,

do jehož vavy z dálky vyjí Yamy laní psi:

krev teplou cítí, s etz až budou puštni,

krev kouící se v tžkých ranách z otevených cév,

z nichž lidské zvíe vykrvácí v kei smrtelné.

Chrámy i trny otásly se ve svých základech,

v solidn historických, feudálních základech,

a Strach, veliký komunista s apkou bláznovou,

v ten zmatek zpívá dryánicky vaudeville bratrství.

Z bran mst prchají zkáze ustrašené zástupy,

v zdech jejich pustých davy flagellant táhnou jen

pod ernými praporci Smrti triumfující,

ve pítmí pyšné gotiky kamenných kathedrál,

pod hrd vypjatými jejich klenbami,

kde v barvách starých mistr hýí masa orgie,

na stupních oltá a chladných dlažbách klekají

uštvaní strachem morovým a hrzou šílení,

a ze svých kazatelen v báze jejich zvíecí

apostrof hromy fanatití knží hímají ;

na rozích ulic opuštných ženy prodajné

v bolestných keích tla nabízejí neistá

a picházejí básníci, již lají buržom,

v svých nespoutaných apostrofách hrdých, vášnivých

a vdoví groš svj dávají tm smutným sestrám svým,

po krmách bezstarostn hýí sešlí pijáci,

v nádhee zpustošené prázdných dom mšák,
v jich špižírnách a sklepích ádí smeky hladových,

ti vyddní, kteí nikdy s plných stol nejedli

a bez smysl te ukájejí hlad svj zvíecí
;

s katheder disputy a hádky vedou uené
o osudu a cílech hvzdy revoltující

bojovní augurové vd svých nedotknutelných,

rotaky chrlí potištné plachty žurnál

a na námstích do zástup dsem zmatených

za peníz vrhají je prodavai výmluvní,

na bursách spekulace rozpálená horekou

své hubené a dlouhé prsty v zlat potápí

a v parlament opuštných, prázdných prostorách

a v palácích Justice stíny straší.

K neznámým

koninám cizích svt, k cizích sluncí soustavám

do volných prostor a dálek bezejmenných hvzd,

jichž dráhy nikdo nemil a neuroval cíl,

ve vlastním centru silou rodící se puzena,

unáší ke konené záhub a zániku

na povrchu svém, odpoután}? atom prahmoty,

tu všecku pýchu Velikého Podmanitele,

pomníky hrdé tisícletých jeho snažení,

ty kyklopické stavby jeho kultur zaniklých

a celou zhuštnou tu atmosféru ideí,

jež vlnily tím jepiím a smšným životem,

tu všecku moudrost Zarathustr jeho nadšených

a všecku lásku Krist, kteí za nj trpli,

celý ten mikrokosmus potírání, zápas,
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a všecku velikost a pýchu jeho tragickou,

již prach vesmírem roznese po hvzdách vyhaslých.

Evropa mdlá a nervósní se krí schoulena,

své behy rozsápané bílá Skandinávie

zatíná keovit do hlubin vod plnoních,

Svt Nový nehybn jak obrovhý mrtvý trup

v tmách leží mezi dvma oceány pustými

a k hvzdám záícím Afrika erná obrací

svých velkých jezer oi ztrnulé a vyhaslé,

kde bloudí nmá stáda slon melancholických,

kteí své vážné hlavy udiven zvedají

k velikým svtlm msíc a planet neznámých,

Na vži venku odbíjela druhá s plnoci . . .

Nad zasnženou krajinou, jež v tmách se vlnila

k uhaslých obzor svých rozptýleným liniím,

nádherný Pollux, Castor, Orion a Plejády

záily klidn z tajuplných dálek svých . . .

KAREL B. HÁJEK.

V ŽENY. — NAPSAL V. OTO-
MAR. — III.

Stelnice má své jméno patrn od svá-

teních Nimrod. Dnešního dne však tam nikdo

nestílí. Ve krásném domku, upraveném jako

hostinec, je veliký sál, ve kterém letního asu
na výletech se taní.

Od msta ke Stelnici jde se nejprve po lu-

kách podél eky, pak se projde hájem a stromo-

adím, na jehož konci kyne Stelnice, obklopena

stromy že všech stran. Stojí totiž v krásném le-

síku, který pouze na blízku stavení pozmnn
je v park. Dále stídají se na zeleném pažitu

vysoké bízy, duby jedle.

Toto místo zdá se být stvoeno k tomu, aby

lovka odpoutalo od ruchu msta a malicher-

ného shonu. Ve všední dny je tu dokonalá sa-

mota. A již cesta ke Stelnici, tím vysokým stromo-

adím lipovým postaí, aby tlo pookálo a duch

se povznesl.

Konen je to místo, ke kterému se vize tolik

vzpomínek všech, kteí kdys žili a byli mladí,

že každý, kdo sem pichází optn, vrací se tam

s touže úctou ke své minulosti, jako poutník

v místa posvcená dávnými osobami a skutky.

Jsou místa posvátná tém (a každému jiná),

tebas nebyla svcena církví, kde se cítíme v jiném

ovzduší a jinými být.

Tato Stelnice mnohému snad byla naprosto

lhostejnou, ale Václav, když po obd druhého

dne se tam chystal, v duchu si byl vdom, že

tam zas nco zvláštního prožije. Proto byl ve-

lice neklidný a nepokoj jeho se zvyšoval tím,

že nebe se zamrailo a poalo poprchávat.

S odvahou vydal se na cestu. ili snad již

vyšla a tedy ji dohoní.

Sel dosti rychle, takže minul mnoho známých,

s ní však se nesetkal. Náhle však polo siln

pršet a mnoho výletníku vrátilo se do msta.

Cesta podél vody stala se nesehdnou a Václav

stží ji pešel. Když octl se na lepší cest v háji,

byl úpln sám. Déšt sice ustál, ale jak se zdálo,

bylo po výletu.

»Nuže,« ekl si Václav, »já pjdu pece.

«

A šel. Bylo po lijáku, nicmén drobounké

kapky stále padaly na zem.

Ale tu se již octl v stromoadí a za krátko

Stelnice pohostinsky jej pojala ve svj útulný sál.

Ku svému podivu našel tam spolenost dosti

etnou. Jakýsi sbor hudebník ladil své nástroje

a za chvíli zavíil sálem tanení rej.

Václav sedl dosti dlouho u stolu, trplivým

okem sleduje tanící párky, když octli se v míst-

nosti noví hosté, totiž Jula se dvma slenama

a z nich jednou byla — Vilma.

»To je mj pítel«, pedstavoval po chvíli

Václava dámám, »a to slena Vilma K., to její

pítelkyn, má sestenice.

«

Václav se zaervenal a nevdl co íci.

Zasedli k jednomu stolu a za chvíli se se-

známili.

Pak poklonil se Vilm a vmísil se s ní v ta-

není vír.
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Hráli valík; jej však zamstnávala stále táž

myšlénka
:
je-li to možná, aby ona, ta arodjka,

která vera unesla jej až do oblak, dnes spo-

ívala v jeho náruí.

Pitiskl ji vroucn na svá prsa, aby se pe-

svdil o skutenosti a hlava se mu zatoila.

Byla tak prostá, tak jednoduchá — a pec
jen arodjka. Cítil to svou krví, všemi nervy

svými. Byl by tanil s ní bez ustání, akoliv

málo kdy promluvila a jen jako by usínala v ti-

chém opojení na jeho prsou. Chtl navázat roz-

hovor s ní mezi jednotlivými tanci, ale veselé

bouící množství ostatních jej vyrušovalo a i-

nilo roztržitým. Nevdl, o em s ní mluvit. Ano,

íci jí, že jest opojen. V ní jest umní; ona jest

opojení samo. On je tak všední . . .

Pak blížícím se veerem oznamoval Jula, že

sleny pjdou dom.
»Tedy pojme«, ekl Václav ponkud ukva-

pen. »Dovolíte?« obrátil se pojednou k slenám.

Pikývly, že s nejvtší radostí.

Jiti dom zdá se býti tou nejjednodušší vcí

na svt. Po výletu však, kdy mnohý mnoho
zkusil, bylo tomu jinak.

Jula se svou sestenkou šel ponkud rychleji

naped a tak se stalo, že Vilma s Václavem šli

do msta sami.

Když vyšli ze sálu — »Pohlete«, pravil,

»jak zapadá slunce».

Nevysoko nad obzorem, práv mezi dvma
mraky, jakoby veliký granátový šperk visel v dra-

periích, krvavým požárem hoelo slunce.

Tato veliká hvzda, jejížto paprsky bolely

v oích, byla jediným bodem obzoru, který poutal

na sebe pohled.

Obzor ten byl širý, nebo Stelnice stála na

malém návrší, s jehož volného svahu v dálku

splývala vysoká alej, práv k západu, k slunci,

na okamžik vystouplému z mraen; obzor za-

chmuený šedivým píkrovem nebes nad zemí,

která v paprscích slunce ozáena na krátkou

chvíli, zjevila se do velikých dálek v ostrých

konturách a plna nejjemnjších detail.

Tam vystoupily vže msta! Tam vidt každý

stromek v lesíku; tam zablýskla voda! tam za-

vlnily se hory!

A slunce zmizelo. Ponoilo se do spodního

mraku, jakoby granátový šperk zapadl v záhyb

draperií
;
ješt nekleslo pod obzor, a již poalo

se stmívati.

»Pála bych si mít orlí zrak«, pravila Vilma,

tisknoucí ruce na své oslnné oi.

»Nesmíme se dívat bohu ve tvá«, podotkl

Václav. »Nezdržujme se však dlouho a pojme.

«

»Pokejte,« pravila Vilma, »jenom okamžik . . .

Pojme«.

Dali se na cestu ztemnlou alejí mlky a rychle.

»Na co myslíte ?« tázal se jí s úsmvem
Václav, pozoruje její lehce schýlenou hlavu.

»Chcete to vdt ?« zeptala se, rozjasnivši

náhle svj obliej. »Myslím ješt na to, jak za-

padlo nám slunce; vidím je vlastn ješt ped
sebou. Pro mne je to událost.

«

»Nevidla jste nikdy cos podobného ?« ozval

se Václav s trochou soustrasti.

»Snad kolikrát. Ale dnes — dnes takové

divadlo má pro mne hluboký význam.

«

»To je možné, « snažil se vysvtlovat Václav,

»kdo by se mohl nadít; celé odpoledne pršelo;

a najednou veer —

«

»Najednou, když my jsme vyšli, « vpadla do

ei. —• »Víte v takovouto mluvu nebes? Víte-li,

že nejmenší události mají k nám vztah? Ze jsou

jistá poselství nekonena; vidiny neznámých

konin, obrazy na prahu tajemství? Nedovedu
vám to tak íci, jak to jasn cítím; nejsem žádný

Maeterlinck. A pece má pravdu on, když mluví«.

»Já vám již rozumím«, váhav pronesl Václav.

»Ten obraz, který se vám vtiskl do duše, jest

vám njakou vstí. Jste trochu povrivá, sleno,

pravda-li?«

»Budiž, posuzujte si mne jakkoli«, obrátila

k nmu své tmavé zítelnice, Heknu vám, jak

já se dívám do svta: zamraené nebe — mi-

nulost; zamraené nebe — budoucnost. A jen

jeden svtlý okamžik mezi nimi - jediný —
takový jest význam oné chvíle«.

»Ne, jaká vy jste — •-< zasmál se Václav.

»Vaše mládí«, pokraoval najednou vážn,
»to pece nemohlo nijak podobat se zachmue-
nému nebi. Pomry, které vám umožnily stát

se virtuoskou, nemohly bý>ti tak špatný. A co

se budoucnosti týe : do budoucnosti arci nevidím,

ale nebudeme pece pessimisty, sleno? To se

dnes již pežilo«.
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J. V. MYSLBEK.

»Dovolte«, pravila Vilma, » abych vám odporo-

vala. Moje pomry vám asi nejsou známy. Abych
se piznala, jsou takové, že si jiných ani nepeji.

Je to však jen tím, že jsem jim uvykla. Zemela
mi matka a mj otec je rád, když veery ztrá-

víme spolu, on pi pian a já jej doprovázím.

Zpíváme také nkdy. Hudba mi však nemohla
nahradit lásku matinu. A pak otevela mi nové

brány do odlehlých, dalekých krajin — v oblast'

umní. A ta jest píliš veliká pro mne«.

»Tu s vámi souhlasím«, pronesl pesvdiv,
»nebo i já zaal s houslemi. Ale pak jsem se

také vzdal •— víte, té cesty dál. Nechtlo se mi

jiti tam, kde se teprv zaíná«.

»Ano«, ekla sniv, »tam se teprv zaíná,

za tmi branami. Ale já se odvážila a byla jsem

šastna, víte -li« ?

»Tam v akademii hrála jste velice krásn.

«

Usmála se. »To se vám líbilo ? Bylo to však
poprvé a tuším naposled.

«

»Nemla byste nás opouštt.

«

»Chtla bych ješt jednou. Ale nevím, snad
k tomu nedojde. Víte, ani Schumann, ani Chopin
mne víc nerozechvívají jako dív. Ale Beethoven,

toho bych chtla zde mít! Ten má kídla, veliký,

veliký Beethoven ! Jak on

vás uchopí . . . vte, že

letíte až do nebes.

«

»Jak byste nebyla

šastna !« zvolal, pozo-

ruje její nadšení.

»Jsem ráda, že mne
necháte se vymluvit. Je

mi jaksi tak voln; snad

proto, že jsme venku.

Ne, ty stromy, jestli nás

poslouchají! Vete, mne

vždy nudily tu suché a »velé« hovory o umní.

Jsem v tom ohledu docela sama. Jsem samotáka,

veíte-li? Dlám si pi tom, co chci. A nade vše

jsem spokojena se svým osudem a každý den

za Pánubohu dkuju, že mne stvoil ženou.

«

»Jak?« užasl Václav, »vás docela nic netíží

poroba žen ?«

»Nevím nic o ní», ekla spokojen. »Pedstavte

si, jak asto kleknu a modlím se: »Bože, vtom
svt, kde milliony se hubí válkami, žalái a ná-

silím, v tom svt vražd a zápas, mozol a krve,

mezi tmi, které jsi obtoval, aby sklonily své

šíje pod jho muž a které jsi poslal do svta,

tygice, aby zadávily štstí muž a rozvrátily

celé íše ;
mezi tmi, které necháš chodit v potu

tváí ve prachu fabrik a hynout v doupatech

;

mezi nimi, jež úpí a taní, klesají a vládnou, —
jedinou mne jsi zachoval v pístavu míru. Z da-

leka doléhá ke mn vlnobití moe lidských vášní.

Jen nkdy veer pi teskných melodiích klavíru

chvjí se mé nervy bolestí dav. Nechal jsi

mne msti, tichou kvtinu kdes opodál a jenom

boulivé vtry zachví mnou v posledním tažení,

aby zemely mi u nohou.

«

»To jest vaše modlitba?

»Ano, ano. Hlete, nic

nemám z toho širého

svta (opsala rukou ve-

liký oblouk), ale já také

z nho nic nechci mít.

Pro mne jest jen jediný

ten, kdo mi dává, život,

a jej jmenují jakkoli,

Bh. Mluvívám s ním

asto, nebo stále ozývá

se mi v srdci. Nepote-

buji ani úad, ani penz,
J. V. MYSLBEK.
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ani muže, potebuji býti jen s Ním. Když nkdy
se stane, že na nj zapomenu, nkdy celé msíce . .

.

Nkdy dlouho to trvá, než promluví. Ale pak . . .

zas pijde taková svátá chvíle« ... a sepjala ruce.

»Nejsem vám divná ?« pravila tiše po chvíli.

»Ne«, ekl zkrátka.

»Ale snad vás nudím? Bute tak upímným,
jako já.«

»Byl jsem vždy upímným«, ekl prost Václav.

Nemoha pak potlaiti jistou zvdavost, zeptal

se náhle: »A vy, sleno, když stojíte tak opodál

celého lidstva, eknte mi, máte vy lidi ráda?«

»Mám je pi tom velice ráda«, odvtila, »a

snad práv proto, že žij u jim opodál.

«

»Tojázase«, pronášel Václav trochu váhav,

»bych o sob nemohl íci. Také jsem jinak vy-

rostl než vy, sleno. Všechno mám na svt rád,

kvtiny i zvíata, lesy a hory, slunce a hvzdy,
jenom lidi nemohu, nemohu mít rád. Kolikráte

jsem se nutil, pemlouval, vyítal si — nic nebylo

plátno. Nikdo také mne lásce k bližnímu nena-

uil. Již dávno by mne byl omrzel život, nebo
schází v nm to, co mají ostatní lidé. Já neíkám,

že lidi nenávidím. To ne. Jsou mi však lhostejni,

nerozehívají mne a nenadchnou. Omlouvám
chyby jejich i slabosti; vysvtluji si všechnu

jejich tak zvanou šlechetnost a vznešenost; ko-

nen i vrah a zloinec mi je lovk. Ale nikdo

mi není bližním. Jsem na to již tak zvyklý!

A nkdy, snad jednou za rok, mrzí mne to pec.«

»To jste asi mnoho vytrpl«, ekla soucitn

Vilma, »dle všeho mnoho jste ve svt žil a

s lidmi se stýkal. Snad jste také mnoho oekával.

Jedním slovem — sklamání«.

»Na nem jsem se však ustanoviU, ekl Václav,

aby splatil dvrnost.
»A co to má být? ptala se zvdav.
»To jest, že se ožením«, pronesl pevn.

»Ah«, pravila s netajeným pekvapením.

»Ano«, zpovídal se Václav, »já pochopuji,

že mnoho rozervanosti a podivínství lze vyléiti

manželstvím. Já nevidím v život ty problémy,

které v nm spatuje dnes mládež a mnozí moji

známí. Jsme-li silni, je potebí stále napínat naše

síly. Nuda a pesycenost vedou k omrzelosti

života. Když se ožením, budu snad mít více

starostí, ale ty práv rozeženou ty zbytené

problémy a peháky nezamstnaného mozku«.

»Vy jste vzácný muž, pane Krle«, ekla

Vilma s lehkým úsmvem. »V naší dob mladí

páni takto nemluví. Vždy je znáte dobe, kan-

didáty staromládenectví. Konen — proti chuti

žádný disputat.«

»Tak jsem se již jednou rozhodl. To jest

hotovo«, energicky pronesl Václav.

»A kdo jest ona šastná — vyvolená ?« zeptala

se Vilma.

» ili Dvoáková, snad ji znáte«, s dvrou
znla odpov.

»Ah, jen tak trochu.

«

Chvíii šli mlky vedle sebe. Alej mli již za

sebou a blížili se k háji. Snivá, jemná nálada

letní noci je ovládla. Za nimi šli jiní ze Stel-

nice a ped nimi dosti daleko kráel Jula se

svou spolenicí.

»Vaším cílem je pece také manželství, sleno«,

obrátil se po chvíli Václav k Vilm.

»Nikoli«, zavrtla hlavou, »to není mým cílem.

Naopak — svoboda, co nejvtší svoboda, ta je

mým cílem«.

»To je zvláštní«, podivil se.

»Co je na tom zvláštního ?« pronesla oste.

»Myslíté snad, že se petváím, nebo íkám to,

co ostatní — než se vdají? Do kláštera nepjdu,

to vzte. Svoboda je nejvyšší meta lovka.
»Vy tedy, sleno, naležíte k tm novým,

emancipovaným ženám ? Chcete existovat bez

muže?« s podivem ekl Václav.

»Nuže, já vám to vysvtlím, jen mi dobe
rozumjte«, dtkliv mluvila Vilma. »Hlete,

pedn již Písmo pronáší zásady vyšší láskj r

,

milovat všechny lidi. eknte : možno milovat

jen jednoho lovka? Konen — kdyby se našel

!

Ale dnešní muži nejsou ani rytíi, ani bardy.

Tžko vybírat mezi nimi. A já, takové poletavé

ptáe! Taková cikánka, která miluje celý svt.«

Tu se jí podíval v oi, které pi stmlé zái

veera byly neobyejn velký a plny lesku.

»Carmen!« vykikl v náhlém záchvatu.

»Ano, jsem Carmen«, pravila horoucn, »práv

tak jako každá žena jí jest. Nejsem však ta, již

popsal Mérimée. V této Carmen jest ješt jedna

bytost, o které ta první neví. Ta divná, divná . . .

toucí ve hvzdách a z linií ruky, z jisker pla-

men a z pohled oí. Ta, která ekla v noci,

když s ní byl don José : Zab mne, nemám t ráda«.
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»Jak jste jen pišla na tuto scénu !« žasl Václav.

»Poslyšte«, pravila dojata, »v tch slovech

je poslední a nejvyšší záblesk lásky. íká: nemám
t ráda a srdce volá: stiš mj tlukot svou dýkou,

jen ty, jen ty! Možno si myslet vtší lásku ?«

»Vy jste vru se zamilovala do Carmen«,

zasmál se Václav.

»Ano, ano«, ekla zádumivé. »Já, já, která

tu ze všech nejradji Verlaina, ponvadž jeho

slova jsou mohutná pi své prostot a verš plný

hudby
; já, která mám povst výstední dívky — —

•

akoli žij u jako Popelka . . . miluji to sndé
cikánské dít.

«

»My ženy jsme velice nešastny; to my dobe
víme a nikdo to nepemní. Potebí jen jednou

do divadla jít, když dávají dobrý kus. Ped tím

smích a žert a hovor o mód
;
sem tam pyšný

sklon hlavy na pozdrav pánu. A tu zavane cosi

z jevišt a duše se zachvje . . . Ty tam všechny

cetkjj a líidla a barvy a mody. Truchlivý stín

peletí elo. Kde je ten, jenž nás miluje a kterého

lze milovat? Vy to víte, co se o vás mezi námi

soudí. Vaše úady, zamstnání, hrdost a state-

nost vzbuzují jen úsmv nebo závist. Ale to

srdené, vroucí, požehnané, upímné štstí —
to není ve vaší moci. Pipoutáme se k vám
a zvykáme. Ale pijdou chvíle a kdyby pišla

jediná, když slzv zatopí naše oi a srdce zaplaví

smutek: ten život, který jsme obdrželi vámi,

zdali jest opravdu hoden, aby byl prožit? Ne,

ne, nedovedu si pedstavit, jak ostatní ženy tak

mohou existovat.«

»Podle všeho«, zvolna a pesvdiv pronášel

Václav, »buto jste nikdy mužv nepoznala, nebo

jste byla sklamána. Snad vaše požadavky jsou

pílišný — —

«

»Ne, to také není to«, odpovídala. »Já konen
vím, že bych dovedla mít nkoho ráda, jako

sestra bratra; dovedla bych s ním i žít. Ale

to všechno by musilo pijít ne od oltáe. To by

musilo být njaké vyšší spojení. Kdybych já

dovedla jen trochu se vyjádit! V mé mysli však

žije pedstava jakás. Neuritá a pece jen vím

o ní. Já však se jí bojím se poddat. Mn to pi-

padá jako njaký zvláštní sen.«

»Kdybych vam jen rozuml !« s lítostí po-

vzdechl Václav. »Já jsem nikdy v neuritém si

neliboval. U mne bylo vše jasné. Jedenkrát líbila

se mi jedna slena a ta byla zvláštní. Nesmíš

dlouho mi zstat záhadou, pravil jsem si. Byla

trochu koketou a tu jsem chtl vdt, má-li mne
ráda. Jeden veer tak mne to napadlo, že s ní

promluvím. Staten šel jsem do ulice, kde by-

dlila. Její otec ml dm a byl njakým editelem,

i co. Chodím ped vraty a ekám.
Ona nepichází. Po delším oekávání zmocní

se mne odvaha. Jdu do domu a chodbou ku

pedu. Hledám domovníka. Našel jsem dvée
a na nich peetl nápis. Bylo to jméno jejího

otce. Rázem byla zmužilost moje pry a rychle

po špikách vybhl jsem ven. Za mnou kdos

otevel vrata. Vidl jsem zahalenou díví postavu

ve svtle lucerny. Vrhl jsem se za ní. Obrátila

se; musila mne poznat; spchala však dál.

Ubíhala v pravém toho slova smyslu pede mnou.

Prchala tak, že jsem ji nedohonil. Potom jsem

však ji potkal s jedním svým známým a bavila

se s ním velmi dobe. Psal jsem jí, aby pišla

do plesu. Žádná odpov.

«

»A nepišla ?«

»Pišla, tanila však — s ním. Tu jsem se

jí poklonil a jakoby kámen mi spadl se srdce,

tak mi bylo dobe.

«

»Nu, vy jste praktický lovk*, ekla Vilma.

Tu piblížili se k ece, kde cesta po pšin
b}da nebezpena. Václav podal Vilm rám a vedl

ji opatrn po behu. Náhle se zastavil.

Na nebi, z bílých oblak vynoil se práv
msíc a po ece, ztemnlé stíny stromoví na

obou bezích, rozlil se stíbrný dlouhý svit.

»Hle, to jest obraz, jaké maluje Douzette«,

zvolal v obdivu.

Vilma, zaujata krásným pohledem na veerní

krajinu, nepromluvila ani slova. Tu Václav upadl

v tiché snní, jež trvalo jediný okamžik.

Tenkrát v sále, když Vilma hrála, co se mu
zdálo ? Ze jest vysoko, vysoko a ženu má po svém

boku. A msíc svítí v jezero, které se eí
pod nimi . . . Bylo teba jen obejmout v pásu

tuto družku a sen zmnil se v skutenost.

»Jaká to arodjka, jaká to kouzelnice !« kikl

v nm rozum.

Zachvl se a vzpamatoval. Ano, s ní jest

opojení. Ona jest umní samo! Vyprostil zlehka

své rám. Nebezpeí již minulo. Pšina dál byla

doblá. (Píšt dále.)



J. HOLUB. KDYŽ LISTÍ PADÁ.



M. ALEŠ. SK1ZZA.
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Z KNIHY: »SRDCEM I KOSMEM.

«

Naladní.

samotách, kde voda stojatá

až po obzor, jen mrany objata,

se prostírala rašelinou v dál,

strom podivný mé zraky upoutal.

Smrk starý, blesky rozbitý to nl
a vlastní stín, jak brod jej obrážel,

si stežil žárliv s malé výšiny,

sám stín jsa písný prosted pustiny.

Bych z blízka zel jej, zve pšinou

jsem stoupal v klestu, ernou slatinou,

jat dojmem síly, kterou jevil strom,

jejž nesehnul ni jekot vln, ni hrom.

Jak udiven jsem v posled patil na!
Uprosted kvtin zvedal svží skrá,

když mrákoty, jíž prostor mi ho kryl,

jsem ped zraky jej svými pozbavil!

Pta nevšední mu z ader vzletla

v ttin pole stlumit spjíc ztemnlá

žár barev na své bystré peruti,

a zástup vel tu víil v pohnutí.

A stínem vál tu prašných kvt dech

a sladkým dojmem plnil mkký beh,

kam pro houští jsem nesml vkroit dál

Jak nad životem vítz strom tu stál

!

Ta vzpomínka te vrací se mi z cest

a v prsou mých cos jako síla jest:

kol vidím kalný, všední život ves

a v nitru hrdost, mízu, písní ples.

Rudý prapor.

íluk Spurných zástupu je slyšet, jež se valí

do dj budoucích pod rudým praporem,

a brzo bude hmít kol valným prostorem

vzdor jejich píšerný jak vlny po úskalí.

Jdou jako erná msta: ped nimi v prach se zítí

co stží budoval kdy pokrok nadlidský,

jak bílou Akropol a kámen parický,

jejž tesal Feidias, msta mohla zahladiti.

Ped branou Rómy Lev svým zaslzeným slovem

zbra kdysi odrazil, jíž mával Attila:

zda není úcty dnes, jež by se svítila,

ni tolik uznání ve pomsty žehu novém?

Pro v takých tušeních náš vk se v konec chýlí?

Na vraždou zdrcené a zdravé národy

na krátko ervánky se snesly svobody

a tužbou dtinnou jsme pec je pozdravili

!

Ach, v boui shasly zas, neb silným pouze v zlob

jest lovk posud pec a v lásce nikoli,

a v bázni o svou moc zas vždy si vyvolí

hnv, který dráždí hnv, až vyvolá ho sob!

Tož hesly zbylo zas nám živiti se z hladu

po blahu neznámém, a luštiti svj dj

chce meem lovk zas, jenž stokrát sklamal jej,

a rudým praporem chce rozbít svoji vádu?

Ó chvalno tak je pec ke hrobm, ty kde kvílíš

dnes, Evropo, vést smrt! Nuž a se rozpíná

ten prapor ervený, jenž barvou vzpomíná

na srdce málo zas a za to na krev píliš!
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Vyznání.

Co kdy jsem snil, vždy poctiv jsem cítil,

a mísiv sny své poesie duhou

jsem dosti ml, že jsem jich peru chytil.

Vždy jsem se bránil býti vkusu sluhou,

a nemrzí mne, že jak vítz štstí

jsem nespjal k vozu slávy rukou tuhou.

Chci dla mít velou, a

že tak jich málo stisklo

a sval že nemám, který

Vždy v žití cíl sám lo

Neb k smíchu mi, kdo drží pevnou pstí

svou otž v ryku vavy, jiným pálí

jak dábiu svíku, jen když musí v scestí.

To neblazí, být na vrcholu chvály!

Kde neznali mne, rád jsem všem šel stranou,

a klid mj se mnou na n patil z dáli.

není hanou,

v žití,

splácí ranou.

vk mže jiti ... .

BENEŠ GRNWALD.

Komedie. — monology ubo-
hého LOVKA. — NAPSAL
KAREL ENGELMULLER.

Nemohu nijak pracovat. Chodím na výlety,

vyjdu ráno, když msto ješt spí, jdu tiše, takka

po špikách ulicí, abych nikoho nevzbudil, aby

na mne nikdo nemohl zavolati: pokej, pjdu
s tebou . . .

A za hodinu, dv, jsem pod jásavým nebem,

v isté panenské zeleni, v objetí svdné krásy

pírody. Ležím nkde v širokých, rozlehlých lu-

kách, zahrabán v kvetoucí louce a sním pi zpvu
skivan, v chestotu cvrk, v cvakavém hrkotu

žab.

A je mi tak volno!

Bože mj, jsem zase jednou spokojen, klidný,

dkuji ti z hloubi duše za to velké dobrodiní.

Málo kdo ví, co je v tom kouzla, býti tak sám,

samotinký pod tím Širým božím nebem bez konce,

istým, prhledným, bez mrák, sám se svými

myšlénkami, se svým štstím, bolestí i nevý-

slovnou touhou. Ah, lovk je pak tak malý,

maliký proti té nekonenosti nebes, proti tomu

moi vlnící se trávy a ty jeho city, pýcha i po-

kora, tak malicherný, zbytený, hloupý, k smíchu.

Je to práv tak, jakoby si tu ta mšice, která mi

sedla na ruku, nco o sob myslila, jakoby mla
njaké plány do budoucna, njaké vyšší cíle.

Co s nimi? Co znamená tch pár záchvvu ní
duše, tch pár slz a bolestných zaštkání ?

!

Hehe, opravdu je to k smíchu!

Ležím na zádech, ve vni mateídoušky, pod

dohledem modrých oek pomnnek a dívám se

v ty neznámé svty nade mnou, v tu nekonenou
mod, v úzkosti o to svoje Já i s radostí, že to

Já nic, ale pranic neznamená.

A tak si myslím, co je proti té nekonenosti,

ohromnosti cizích neznámých tch svt, vi
tomu odvkému kolotání, petváení se, vzr-
stání a odumírání ní hích i dobrý skutek,

co o jeden život více i mén?! Je to, jako když

tu jedno stéblo trávy vytrhnu — kolem ticho,

slunce smje se dále, nikdo mne nezakik’, nikde

žádný mrak, blesk, hrom — všecko jako díve.

A pece o jedno stéblo trávy v louce mí . . .

Zapálíme si cigarettu a budeme hodn šastni.

ím jste mi nyní luzné veery rozkvetlé Ab-

bazie, parfumovaná korsa lázeských míst, útulné

pvaby nádherných vil, stopených nkde v omamné
vn zahrad na východ? ím?!

Postaí mi zázrak nekoneného nebe a hla-

dina melancholických polí a luk —

-

Je mi tak tepiounko kolem srdce, tak hezky

v hlav — Slavnostn te otevírám tabernakulum

své lásky, pokorn padám na kolena a zpívám

:

veselme se, alleluja!

Tiše a vroucn vzpomínám.
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\
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DO 15. ÍJNA

NÁVRH NA PLAKÁT. HESLO: HIC RHODUS HIC SALTA.

Pišla opt tiše, jako zázrakem a mám jí

plnou duši. Zjevila se mi opt v celé své mysté-

riemi kráse, istot a svatosti. Skoro jsem se

již tšil, až mne zase sama cele ovládne, až za-

pudí všecky ostatní dojmy a rozechvné mé nervy

uklidní a mírn, jemn jen napne nevýslovnou

touhou po své kráse . . ,

Doekal jsem se

!

Bylo to takové uvdomlé a schválné odí-

kání, ne, že by mi pekážela, ale — tak — ta-

kový málomyslný strach mi našeptával, abych

neposvkrnil nijak její památku. Nevyítám si

nijak, že jsem o istou její bytost skoro celý

msíc ve vzpomínkách ani nezavadil ! Hodilo se

mi úpln, že byla a je dosud venku, zatopena

nkde vní modravých les, pozlacena na vý-

sluní pasek, obklopena motýli a kvty, zatím co

duší mojí táhla jedna z tch »známých« bouí . . .

Mám tak rád tu svou Žošku! Mám radost,

že se mi nijak tajn a s bolestn rozechvlýma
oima nevplížila do tch mých smutných ne-

dávných dn. Snad pece jednou, jedenkrát?!

Nu což

!

Ostatn, jaké pak smutné dni?! Hehe, bláz-

novství, v nmž jsem hrál konec konc, nejpi-

tomjší úlohu! Vody se te nade vším zavely
a po mn zbyla tam dole asi hrozn ubohá
vzpomínka . . . Ale nebyla to naivnost, slabost,

vím, že nco ve mn stále vítzilo, nco ve mn
bouilo v každé chvíli pokušení . . .

Má Žoška!

Takové dít ješt, s velikýma oima, hladkým,

bílým elem, s dvma dlouhými zlatými copy.

istá, bílá duše. Není v ní nic hledaného, od-

koukaného, umle vypstovaného. Prostá, hlu-

boká, zázraná krása. Staí, jen se dívat a po-

slouchat ty pohádky její korálových rt. A dovede

vám srdce zastavit jediným pohledem, rozehát

celikou bytost jediným tichým slovem. Je vám
nkdy až líto, že jí tolik svtlé radosti odletlo

od rt, že si nedovedla uschovat ta slova, tu

dojemnou, upímnou zpov na svtjší chvíli . . .

Zvláštní opak, ta má Žoška, všech tch, které

kdysi opíjely mj mozek svou rafinovaností,

svým satanismem svdnosti, svým žárem a kou-

zlem, které hrav vítzily svými intrikami, hltav

roztrhávaly vymodlené sny na maliké cáry a

zanechávaly mne pak neukojeného, rozháraného

a ješt se — cudn usmívaly.

Zhnusilo se mi celé to divadlo, ta všecka

hrzná dramata svíjejících se duší, muených
navzájem, trhajících svoje nervy, unavujících se

k smrti.

K emu to všecko ?

Chci a toužím po prostém, nepadlaném štstí!

Našel jsem lásku, oddané, isté, dobré dít.
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Našel jsem ji uprosted nádhery kvetu a tíží

vní rozhýeného jara .... Chodím po cestách,

kudy jsme chodívali, sedám na laviky, kde jsme

sedávali.

A pomyslete ! Má milá i psát se mi dosud

bojí. Nesmí prý ješt nikomu na celikém svt!
V tom je tolik dtství, nechápete, co je v tom

dtství a jakou jsem ml upímnou radost, když

mi zašeptala, že, chci-li ji mít rád, budu musit

dlouho, dlouho ekat, až se zase na podzim

vrátí a utee ke mn tajn od své babiky.

Ale vytrvám-li, ptala se, nezapomenu-li ?

!

Ach jak chutná lovku ta chvilka štstí!

Loudám se znovu v šíré krajin, chodím od-

lehlými cestami, zatoulávám

se až do lesa — vábícího

svými mkkými stíny, pro-

árkovanými blavou korou

bíz.

Odpoívám na mechu a

dívám se proídlou splete-

nicí vtvoví na plující bílé,

svítivé vloky beránk v i-

sté, prhledné modi nebes.

Baví mne to chvíli, jak

se jednotlivé ty chomáe
rozplývají, trhají, splývají

do sebe, tvoí bizarní, sm-
šné formy a zcelené plují

zase dále, ztrácejíce ze

svých okraj kusy krajek,

rozplývající se jako bílá

pára . . . Jak mrak pipluje

tžký, ale protrhaný, a ne-

motornými ústy chce vy-

ssát všechnu tu pnu —
A zase svítí isté modré

nebe —
Zapomínám na sebe a

v myšlénkách letím tam

s tmi obláky v závratné

výši, do neznáma, dál a

dále nkam do vnosti . .

.

* *
*

Má Žoško

!

Nemohu jinak, musím

na t myslit, poslouchat

t v duchu a procházet ve vzpomínkách vždy

znovu a znovu všecky ty nezapomenutelné chvíle,

jež si mi dosud dopála . . . Zdá se mi, jakoby

si se sklánla nad mou hlavou a dívala se mi

do mých bláhových sn, jakoby bylo všude to

ticho provanuto tvojí pítomností, slyším t, hle-

dám, tak rád bych stiskl a zlíbal ty drahé tvoje

ruce . . . Ale pecejsi mi mohla napsat aspo dv,
ti slova! Pijde pece okamžik, kdy duše náhle se-

slábne tak silnou touhou, že odhodí rázem všecky

pedsudky a malicherné dvody stranou a pro-

vede svou . . . Cekám stále, i pes to, že’s mi

ekla, že mi o sob nedáš ani slvkem vdt!
Taková malá zkouška prý, hehe !

— —

J. ŠP1LAR. STUDIE.



VOLNÉ SMRY* 76»

Zoufalá noc.

Tisíckráte jsem vstal a zase si lehl.

Chodím zbsile po pokoji, mnu si zimnin
spánky a vrhám se opt do podušek a usedav

pláu. Taková nevýslovná bolest mne uchvátila,

rve se s mými nervy, duši mi škrtí a srdce

zvolna z prsou vytrhává.

A vždy znovu a znovu slyším tu tichou,

žalující a melancholickou píse, která mne pro-

budila, zašeptnula mi v ucho svou prostou, ale

vášniv smutnou melodii, pepadla a rozechvla

ustrašenou mou duši k zoufalství.

Co bude? Co se stane?!

Boím hlavu do dlaní a horen rozpálenými

rty šeptám a blábolím nesouvislá slova modliteb

a jako kletbu slyším pece bolestnou tu píse,

olupující mne o poslední zbytek rozumu. Jakoby

se se mnou mazlila a chtla se ke mn hodn,

hodn blízko pituliti, šeptá mi stále táž slova,

trýzní mne, kamenuje a drtí u mne poslední

záchvvy rozvahy a klidu.

K emu, pro práv tahle píse? Bože mj,
pro, pro? . . .

Neslyšel jsem ji už tak dlouho, ani nepamatuji,

a dnes se ve mn ozvala, zachytila se mi v mozku
a opakuje mi vytrvale, bolestn, dlouze a teskn,

jako nekonený litaniový refrain svá slova:

» Osielo dít o pl druhém lét . . .«

Uléhám znovu a znovu dívám se rozšíenýma,

vydšenýma oima do iré tmy.

Zaínám se báti —
Opravdu, zdá se mi te, že mi tu píse nkdo

tiše zpívá v pokoji, že sedí kdesi tam za umý-

vadlem a dívá se na mne a smutn zpívá . . .

Milosrdný Bože

!

Vzkiknu a poslouchám.

Nic — (Píšt dále.)

"V

ervnový den.

PRVNÍ KAPITOLA POVÍDKY »JAN EHÁK« OD K. MAŠKA.

še živlo rázem. ilým ruchem

byl seten jara jemný pel

a lidský hlas, jenž pronik vzduchem

kol život bžný probouzel.

Tu na práh paní eháková
se z villy vynoila kdes,

z vnit služebnictva znla slova

a štkáním se hlásil pes;

u hlohového stanul plotu

pak koár s host dvojicí

a uvítání nastalo tu

dost upímností záící.

»To hezké, že pan Hájek jednou

se odhodlal k nám zajeti

a naši villu neúblednou

na vlastní oi vidti.

A Vilík! . . . roste, chvála bohu —
vždy z nho bude hnedle pán . . .

a sotva uviti mohu

že mladším o rok než náš Jan;

je silnjší a mnohem vtší . . .«

tak dál se šine frasí spád

a paní vede mezi eí
své hosty do vnit, posnídat.

Však po chvíli zas do zahrady

si vyšli hoši spolen
tak poslechnuvše starých rady —
jdou podle sebe neten.
Jan má prý hosta provádti,

však v nesnázích mu vázne krok,

až spátelení obou dtí

pak pes provedl, malý Brok.

S ním pola hra. »Jak se mu íká?

Co umí?« — Neumí prý nic. —
»Oh, u nás doma máme psíka,

ten umí kousk na tisíc.

«

»Já budu Broka uit — honem

tam na trávník — kdo dív ie tam!«

Však Jeník ustrašeným tonem

tm smlým brání myšlenkám.

Tam na trávník se nesmí . . . »Cože?

Nu — pošpinil by se tam šat

a sešlapala tráva . . . »Bože,

to doma smím si všude hrát!

Kde tedy dlá kotrmelce ?«

Tu Jeník zcela pekonán

na velikého toho smlce

otvírá oi dokoán.
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Ó kozelce! To krásné vskutku

cos takového umti,

však drahá mamka, k jeho smutku,

té krásy nemá pontí.

A kdyby kdes je zkoušel v taji,

tu nehodu má zajisté

a boule, díry zpovídají

hích jeho ihned na míst.

I stžuje si Vilémovi —
již velejší je poutá cit —
jej Vilém tší svými slovy

a slibuje mu radou být.

Pak jinam svádí nový pítel,

v les blízký láká k výletu —
však opt zlý ten pokušitel

že nelze, slyší v odvetu.

Tam nemohou pec jiti sami,

tu musí s nimi velký kdos,

neb íkává mu jeho mami,

že v lese mž být ledacos :

tam jsou prý hadi jedovatí

a píkré strže pi stráni,

a mohou se tam ukrývati

i zlodji a cikáni.

Tu Vilík pohrdav mí
od hlavy k pat Jeníka.

»On vyhybá se dravé zvi?
On ped cikány utíká?

Ha, to já bych šel naschvál na n
a vzal bych ssebou bambitku

a stihal bych je odhodlan

až do doupat a píbytk.

Jen pišel k nám a ukáže se

co o mn mu tam povdí —
a poslouchal . . .

jsou v tomhle lese

též vlci nebo medvdi ?«

»»No — ti pec v echách nejsou ani ...«

«

»0 jak pak ne — já vidl sám —
a nemyslil že je to lhaní

co te mu tady povídám.

Já šel jsem u nás v lese jednou —
a k veeru to b3’lo už —
a najednou se blízko zvednou

dva medvdi — já hledám nž
a neml jsem ho . . .

•— »»A co dále?««

»No — s holou rukou — tžká vc!
Jednoho bych se nebál — ale

ped dvma schoval jsem se pec.«

»M tenkrát velmi mrzelo to

že tomawhak jsem zapomnl —
ten b3'l b3' už jim dal co proto . . .«

»»Kdu?«« — »Tomawhak — on nevidl?

O, bez toho já nejdu z domu,

to indiánská dobrá zbra
a kdyb3mh bránit se ml komu
s tím hned se mohu vrhnout na.«

A hned má Vilém nové plány

:

»Sel k altánu si tamhle hrát,

my budem dlat Indiány

a budem farmu oblehat.

«

Ve ville zatím se svým hostem

se paní domu bavila

a jemu v ei proudu prostém

své drobné strasti líila.

Je pece bázlivá jen žena,

chléb v mst poutá manžela

a s jedinákem zstavena

tu skoro sama docela.

Ach Jeník, ten ji plní bázní,

kéž jen ho zachová ji bh —
v tom ze zahrady nkde zazní

hluk hrzostrašn)? v jejich sluch.

Hned leknutí je pudí z domu
ten hlomoz pekelní kde zní,

pan Hájek sic se smje tomu,

však paní chví se, nervesní —
a náhle stane pekvapena

v zákoutí sadu u hoch,

kde starý altán tžce sténá,

jsa vydán vpádu »rudoch«.

Tam na steše už Vilík stojí

a za ním Jeník škrábe se:

»Ha, Velký Duch byl s námi v boji,

jsme opt vládci v pralese! !«

(Píští konce.)
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Kronika. - umlecká kritika mladá
I STARŠÍ. - KRASOUMNÁ JEDNOTA A MATE-
RIELNÍ POSTAVENÍ NAŠICH VÝTVARNÍK. —
OBJEDNÁVKY. - MALÍSTVÍ DEKORATIVNÍ. —
PODPORY A STIPENDIA.

Uznává se u nás ode dávna theoreticky, že v našem ná-

rodním zápase o existenci mají úspchy eského umní a lite-

ratury ješt daleko vtší význam, než u jiných národ, že

jenom výška naší kultury nám sjedná v oích ostatního svta

oprávnní samostatné existence. Ale pozornost, která se umní
vnuje, není v žádném pomru k této theoreticky uznávané

dležitosti. Naše veejnost potebuje vždycky ostejšího po-

pudu, aby se alespo na as ze své netenosti k zájmm
umleckým probudila.

Starší generace mla v tom ohledu štstí : naskytla se

konkurence o výzdobu Národního divadla, tedy práce neoby-

ejn obsáhlá a dležitá, která poskytla tém všem tehdejším

umlcm eským píležitost k vyniknutí a již tím, že se Ná-

rodního divadla týkala, vzbudila nutn velice živý interess

celé veejnosti; a generace tato vybojovala si tehdy vskutku

estné, ba vdí místo, které také až do nynjška drží; po

ní usnulo zase všecko ve všedních kolejích. Umlci mladších

generací vstupovali do života, ale podobná píležitost k pro-

niknutí se nenaskytla, a ponvadž tém každému z nich

scházela nutná materielní basis, aby po delší dobu bez ohledu

na vkus publika mohl pracovati a ekati, až by konservativni

upjatost proti všemu novjšímu roztála, byli vtšinou nuceni

sleviti ze svých ideál a zajeti do všedních kolejí. A tak se

stalo, že se samostatná, charakteristická generace, která by

byla chtla opravdu nco nového, k slovu nedostala.

Ovšem v malíství nemže vbec dojiti tak snadno k n-
jakému, abychom tak ekli revolunímu hnutí. I vyskytnou-li se

talenty opravdu originální, neprorazí tak lehce, jako na p.
v literatue; mají potebí také znanjší podpory hmotné,

a lidé, kteí by, majíce smysl pro opravdové umlecké dílo,

bez ohledu na smr, mladou snahu po delší as podporovali

jsou i v cizin vzácní ptáci (Schack, Trejakov)
;
u nás se

tuším ten druh posud nevyskytl. U literát jsou pomry pece

lehí, proto také revoluce vyšla od nich; a toto hnutí pso-
bilo zase zptn na pomry umlecké.

Mladí politikové a literáti postavivše se proti starším na

stanovisko píke moderní a pokrokové, akcentovali svoje

stanovisko a stupovali svj interess také ve vcech umní;
vidíte to nejlépe na množících se láncích a studiich v na-

šich listech hlavn mladších.

Ale umní nevedlo se pi tom zase valn : naši literáti,

hlavn ti ultramoderní, chtli vydupati ze zem také v ma-

líství analogickou školu, a nadšené lánky o Munchovi,

Vigelandovi atd. mly nám býti skvlými vzory. Ale bohužel

pda nebyla dosti úrodná a z bohaté setby vzešly — ó

smutku — jen pp. Hlaváek, Runié a Kupido.

Naši literáti zapomínali v tomto i v jiných pípadech, že

vývoj musi býti pirozený, násilné skoky že píroda nemiluje,

a hlavn že opravdové umní, modernost a dekadence jsou

ješt hezky daleko od sebe. Tak se vysvtluje, že co nám
platí za moderní, je našim dekadentm již šosácké a starším

NÁVRH PLAKÁTU. HESLO: FA PRESTO.

pánm je to zase nebezpeným výstelkem. Starší generace

kritická mla totiž zase ten malheur, že na nádraží zmeškala

vlak, zatím co s mladší splašil se rychlík. A my ubozí eští

umlci zstali jsme na cest bez vdce a bez opory.

Starší kritika má také své zvláštní názory: jedni stoji ješt

na stanovisku starovlasteneckém, co je eské je dobré; u tch
staí, aby nkdo tyi léta za sebou vystavoval v Rudolfln

v eském sále (roz. cokoli vystavoval), a už je »zas!oužilý«

nebo dokonce »mistr«. Druzí, i opravdoví znalci a odborníci,

mívají ruce svázány kamaraderií
;
vždy není ješt tak daleko

doba, kdy naše pední korporace umlecká kladla kritikovi

benevolenci za hlavní podmínku (skoro vzpomenete na disci-

plinární ád divadelní, »projevy nelibosti se nedovolujú).

A tetí konen jest z tch opoždných bratí »sedmispá«,

kteí probuzeni, nemohli se vyznat ve svt : udiven a pe-

kvapen nad tím, že nkdo bez jeho svolení odváží se hledti

na svt vlastníma oima, ve svátém rozhoení zane metati

blesky na hlavu nešastného revolucionáe. Mezi nimi pak

probouzí se obas nkolik nadšenc dobré vle, kteí díve

o umní a jeho pstitele patrn se nestarali, a nyní — pro-

bírajíce se ze spánku — hlásají svtu, že oni objevili nové

talenty, dosud neznámé — Jenneweina, Schwaigra, Bílka,

Úprku — a my, ubožáci jsme o nich patrn díve nevdli.

Co nejdíve prý nkdo z nich milostiv uzná také Myslbeka,

Hynajse, Pirnera a jiné za umlce vynikající, avšak dosud

neznámé.

U mladších kritik, o našich dekadentech nemluv, po-

zorujete velmi mnoho chuti i stylistické schopnosti, také o in-

formace modernjší se starají, ale kdo ví, ím to, obracejí-li

se snad na nepravé adressy, nebo nerozumjí li dosti, nkde
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to vždycky vázne; njaký nešastný obrat teba ve velmi

pkn a ohniv psané studii prozradí slabiny autorovy; a

práv takový lánek asto více pokazí, než prospje. Zapo-

mínají naši literáti, že k tomu, aby si smli dovoliti rozhodný

úsudek o malíství, které má pece jiné cíle i prostedky vy-

jadovací, než poesie, potebí je ádného studia pedbžného

a to schází tém všude; ani záslužné jinak peklady pana

Dra F. O. X. Jiíka z Mutherovy výborné »Geschichte der

Malerei im XIX. Jahrhundert« tady nevystaí Rádného, ne-

stranného, písného, ale spravedlivého kritika poád ješt

ekáme.

Ale tyto stesky jsou vru jen pedbžné a mén vážné

proti jiným dležitjším. I kdyby naše kritika stála na stupni

daleko ideálnjším, kdyby se i umlci dostávalo s její strany

opravdového vedení a podpory mravní, na jakou má nároky,

nestailo by to vše daleko, pokud zstanou .nezmnny po-

mry hmotné, závislé vtšinou na zcela jiných initelích, na

které má ojedinlá kritika a asto i hlas celého veejného

mínní málo vlivu.

Je to v první ad Spolenost vlasteneckých pátel umní,

která majíc v rukou poádání velkých výstav výroních i í-

zení jediné naši obrazárny a vládnouc pomrn dosti hojnými

prostedky finanními k jejímu doplování, má nejvtší vliv

a zodpovdnost za pomry eského umní. Ale výborná tato

spolenost není si jaksi svých povinností vdoma.*) Jak se

stará na p. o zastoupení vynikajícího umni moderního na

svých výstavách a v gallerii? Nešastný každý, kdo by si

chtl z Rudolfínských výstav nebo dokonce z gallerie utvoili

pedstavu o nových proudech a hnutí zahraniném. Za-

bloudí-li sem pece dobrá práce cizí, je to z pravidla jen ná-

hodou a vrátí se zase nepovšimnuta autorovi
;
místo ní koupí

se radji nkolik lacinjších, ovšem hrzn prostedních prací

protžovaných, hlavn nmeckých malí. Stalo se tak ped
asem E. Clausovi, jehož výborné »Zimní slunce® koupeno

nebylo snad z obavy, že by se mladší dorost dal svésti vli-

vem tohoto díla; místo nho zakoupen za stejné peníze senti-

mentální ký Max-Ehrlerové, a gallerie byla o perlu bohatší.

A to je jediný pípad z mnohých na ukázku. Sumy, které

Krasoumná jednota na koup pro gallerii vbec obtuje, nejsou

v žádném pomru k jejím povinnostem; a od úmrtí lékárníka

Rzehorze iní se pro gallerii ješt mén.

Ale odpustili bychom Spolenosti ješt rádi, kdyby onu

péi a pozornost, kterou vnuje povznesení normálu zásilek

cizích, obrátila k umní eskému. Avšak tu jsou pomry
ješt horší. Vzpomete jen, kolik let trvalo, než se umlcm
eským dostalo té ohromné »vymoženosti«, jediného sálu pro

eskou výstavu. A jak se s našimi umlci zachází pi zaku-

pování pro gallerii a slosování, na to poukázaly »Volné Smry*
již u píležitosti jarní výstavy.**)

Dobrý naivní malí! Namaluje obraz, který ho stál mnoho

práce, asu i penz, umní nepoítaje, a pln radostné nadje

pošle do výstavy. Ale ta nadje jest také po celé dva msíce

jedinou jeho odmnou. Konen pijde velké nakupování pro

slosování a je-li náš umlec náhodou svátení dít, vzpome-

*) Inspektor galerie má pomrn asi takové pontí o eském
umní, jako je jeho znalost eštiny.

**; »Volné Smry« ro. I., seš. 9., 443—444.

nou si v Rudolfinu na nho a nabídnou mu až i — polo-

viku! Vždy ti mladí z bujnosti také ani nevdí, co za své

práce chtít? —
A milý umlec, chce-li, aby se mu výlohy, které s prací

ml, ásten nahradily, je nucen tuto skvlou nabídku pi-

jmouti. Rozumí se, že publikum nepoíná si ve vtšin pí-

pad také lépe, ale takovéto poínání je pece omluvitelnjší

u jednotlivce, než u korporace, jakou je Krasoumná jednota,

která má pece pro pravou cenu práce míti porozumní, a která

takovýmto jednáním cenu každé práce, dobré i slabší, v oích

kupujících stlauje. Je to híšné využitkovávání výjimeného

postavení, jakému se Jednota jako kupující strana u nás tší,

nebo nekoupí-li ona, je umlci nemožno na publikum spolé-

hati. Vždy u nás vyjma stozlatové kýe z Vánoních výstav

Umlecké besedy nikdo nic nekoupí. Zkušenosti nejnovjší

potvrzují zase tuto smutnou pravdu. Ptejte se p. Topie, který

podnikl zcela záslužný pokus se svou umleckou tržnicí, za

jaké sumy se tam prodalo?

Vážné práce nad 300 zl. ocenné vrátily se hezky maji-

telm. Naše publikum nekupuje totiž obyejn ani z lásky

k vci, ani z porozumní, a nedvuje pirozen svému

úsudku
;
strachujíc se, aby nekoupilo vc bezcennou, neod-

váží se slušnjší sumu za obraz vydati. A na také! Kupuje

se pece jenom z mody, aby se kupec mohl pochlubiti : »koupil

jsem obraz«, a na tuto mecenášskou gloriolu stovka postaí.

Výminek je tak málo, že bychom jich jmény sotva dv ádky

naplnili. Obraz cení se vru jen dle velikosti pomalovaného

plátna; Ušiti také dobrou a špatnou práci, bráti kvalitu

v úvahu, to jakoby kupujícím asto ani na mysl nepišlo,

rozhoduje pouze cena, t. j. láce obrazu. A výsledek toho

všeho? Umlec musí práci rychle odbýt, nebo jen ledabylo

a rychle odbytá se mu vyplatí.

Z toho pirozen následuje, že nikdo pomalu si netroufá

vážnjší práci podniknout!, stává se to za takových okolností

skutenou obtí, ba pímo nemožností; vždy umlci jsou

pece také jen lidé a nadlidský heroismus nelze na nich

žádati. Navzdychá se u nás platonicky mnoho po našem e-

ském, originelním, vysokém umní, ale pi tom nikdo necítí

povinnost ulehiti materieln domácím umlcm postavení a

poskytnouti jim tak možnost vývoje.

Celá ada mladých umlc, kteí zaínali po vystoupení

z akademie zcela mnohoslibn, byla z nedostatku této ma-

terielní báse donucena ku kšeftaení, a pro vážné umní na

as ztraceni. Panuje u nás vbec chvalitebný zvyk: rve-li se

mladý talent o trochu uznání a skývu chleba, nepodá mu
nikdo ruku pomocnou, ne, každý stojí opodál a eká, »jak

to dopadne«; vydrží-li to nkdo, pak je ovšem »náš«, »zna-

menitý« mistr atd.

(Jedním záslužným zámrem, který by v tomto pípad
mnoho prospl, obíral se svého asu stav rada p. J. Hlávka:

zízením celé ady moderních atelier, které by se daly k dispo-

sici nebo levn pronajaly mladým malím v prvním ase
po absolvováni školy; tedy ulehení dosti znané, ale s pro-

vedení — doufáme jen pro okamžik — sešlo.)

A jiná naše národní zvláštnost: bez štemplu ciziny žádný

úspch. Ovšem jest u nás celá škola divák, za moderní se

vyhlašujících, která uzná umlecké dílo jen tehdy, je-li otrockou
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kopií, i dokonce plagiátem mistr v cizin uznaných; kdo

vlastní, osobitý ráz cílem si vytknul, jest jim trnem v oích.

Ale o tch nelze mluviti. Vzpomínáme jen na to, že celá

ada našich nejlepších lidí byla nucena opatiti si nejdíve

uznání ciziny, applaus doma pišel dodaten; ale stalo

se to tím také, že byla pro specieln eské, národní umní
ztracena; zcela pirozen, vždy malí je živ hlavn ze

svého okolí, a vzdálen svého lidu bude stží zachycovati

jeho ducha ve svých dílech. A tak je tato nutná sankce

ciziny jednou z píin, pro ješt stále nemáme to svoje eské
umní, t. j. umní svérázné, lišící se od jiných pojímáním

technikou a celým duchem, (ne pouze krojem zobrazených

osob a ethnografickými zvláštnostmi, jinak by ku p. Valašská

Madonna A. Liebschera mohla platiti za typ eského svéráz-

ného obrazu); takové svérázné umní, jakému se výborn daí
u jiných rovnž malých národ, Skot, Hollanan; odcizila

nám nejlepší talenty. A je to zvláštnost, kterou jinde nenaleznete!

Nmci neekají na uznání svých umlc ve Francii a naopak.

V cizin vbec cítí svoje povinnosti k domácím silám daleko

intensivnji; v Nmecku a ve Francii ku p. existuje ada
museí a spoleností, které kupují a objednávají práce pro

svoje i zemské gallerie.

U nás uinn byl posud jediný nábh v tom smru —
zdá se nám zásluhou prof. Thomayera a Stupeckého, dvou

z tch vzácných výminek, kteí spojují s porozumním i snahu

pomoci — ale po jediném pokuse nedává spolenost z ne-

známých píin žádných známek života více. A objedná-li

nco ministerstvo, uiní tak z pravidla také teprve moráln
donuceno (viz z poslední doby pípad prof. Jenneweina)

;
uv-

domuje si svoje povinnosíi k eskému umní vbec jen velmi

výminen.
V poslední dob vyskytlo se aspo nkolik píležitostí

k výzdob dekorativní, ale ani tu nejsou pomry lepší. Od
soukromník zadá se práce z pravidla tomu, kdo nejmén
žádá, asto jen na offertu, bez pedložení nártk. Nkdy na-

stane ješt ta smutná komplikace, že umlci sami konkurence

0 ceny snižují, tak že konen mže se práce podejmouti jen

nkdo, kdo si troufá ji z pamti odbýti. A když mají naši

umlci tolik sebezapení, že si takou »objednávku« nechtí

vzít na svdomí, ježto by nutn povrchní prací své dobré

jméno poškoditi musili — také dobrá.

Zadá se práce cizinci, který nestoudn ze všech kout
skradenými figurami místnosti vyzdobí (jako se stalo pi re-

konstrukci Théátre Yariété), nebo malíi pokoj, jako lunetty

na hbitov Vyšehradském nebo restaurování maleb v kostele

Peštickém. A v obou tchto pípadech stalo se to se strany

zákazník, kteí pece šetiti nemusí.

I msto Praha si dosti asto macešsky poíná. Bylo

smutn nápadné, jak malé procento z nákladu na mstské
museum pipadlo na jeho umleckou výzdobu. A eská
spoitelna? Konkurence jí vypsaná na dekorování Rudol

finské dvorany a zadání prací pro novostavbu budovy Ví-

deáku Veitovi je tuším ješt v živé pamti. — Jak vidno,

1 tady mnoho schází k náprav aspo ástené.

A tak zbývá jen zmíníti se ješt o jedné záchran našeho

výtvarníka, nejtrpejší a nejbolestnjší — jsou to podpory

a stipendia. Jak málo je vtších stipendií státních i soukromých

a jaké podmínky se zadáním jích asto jsou spojeny, o tom

dalo by se mnoho psáti. Na stipendium mže náš umlec
poítati asi se stejnou jistotou jako na velkou výhru v loterii.

Pro žáky akademie umní zaídil nkolik slušných stipendií

stav. rada Hlávka, který, jak nutno uznati, vbec mnoho

dobré vle na jevo dává, ale vtšinou své prostedky a svou

innost tak rozptyluje a tíští, že výsledek nebývá v pomru
k sumám, jimiž disponuje, mnohdy dosti znaným.

Není myslím valn potšitelný tento pohled na sociální

postavení eského umlce, opravdového umlce, hledícího si

svých cíl a ne módních nápad publika, a pece není nijak

pebarvován do erná.

Není to první a nebude asi poslední ze vzdech, které

všechny vyznly do prázdna, jak vyzní také tento hlas vo-

lajícího na poušti. Skoro si vytýkáme sami, na ohívati zase

všechno znova a marn. Ale jednu výhodu to pece má, když

nic jiného; lovku se aspo ulehí. —

K VYOBRAZENÍM.

NEDLNÍ RÁNO, bylo jedním z nejlepších ísel nedávné

souborné výstavy J. Úprky; psobí hlubokou suggescí a kom-

posice i provedení barevné splývají s myšlénkou v celek do-

konale harmonický. — Doubkova svží STUDIE — vyatá
z vtší serie prací Doubkem pro Volné Smry urených —
mile pipomene našim pátelm krajana, i v cizin oblíbeného,

o jehož výstav na jiném míst se zmiujeme. — Alšv ná-

rtek ku KYTICI podává strun vše, co mistr k podrobn
vypracované illustraci použil

;
letmo vržená postava i kraj

stávají se podkladem urujícím pesnou a hotovou komposici

píští. — Nevyerpatelná poesie jesen v jednom ze svých

etných záchvv zdaile pipoutána Holubem v obraz KDYŽ
LISTÍ PADÁ. — STL1DIE Špilarova jest jedním z peetných
doklad o píli a vážné snaze mladého umlce. — O návrhu

plakátu »H1C RHODUS HIC SALTA- stala se zmínka již

v ísle minulém v referát o výstav v Salonu Topiov.

— POPRSÍ SMETANY od J. V. Myslbeka, které v tomto

ísle pinášíme, provedeno bylo v bronzu pro Národní Divadlo.

Bude vtšin tenástva z originálu známo. Tím zajímavjší

bude porovnati originál dohotovený s reprodukcí touto, která

provedená jsouc z díla v dob jeho tvoení, podává obraz

práce, kdy ono zachytnuvši životnost a vrnost podoby, na-

bývá nejvíce umlecké zajímavosti a charakteristických známek

individuality umlce. Ve skizze spoívá poprsí ješt na ty-
hranném hranolu, který zdoben v pední široké své ploše

reliefem dtského sboru, zpívajícího úvodní píse »Prodané

nevsty« »Pro bychom se netšili*, na obou postranních

plochách »Hubikou« a quartetem »Z mého života«. Dva

z tchto relief jako linky ve vyobrazeni rovnž pinášíme.

Úprava poprsí pro foyer divadla z ohledu na jeho umístní

architektonicky pozdji zmnna. ástená zmna ta ve foto-

grafii tužkou oznaena.

— VIGNETA S. SUCHARDY, která pracována dle staré

rytiny Karla Salzera, portraitu Kil. J. Dienzenhofera, známého

architekta století minulého, jemuž dkujeme nejvýznanjší

památky svtoznámého pražského baroku, zaadna do aso-
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pisu na památku sboení praelatury sv. Mikulášské, jedné

z jeho nádherných staveb, na pamt onoho vandalismu,

kterého mstská rada pražská pes všechny varovné hlasy

odborník i umlc na památkách našich provozuje.

palác, dstojný svého urení, sloužící ku cti um ní

stavitelského a k ozdob našeho královského
msta. Raiž dále mocným vlivem svým psobiti k tomu,

aby nejen vystavní, ale i navržení velkolepé této budovy

sveno bylo silám domácím, nebo jen tak lze se nadíti, že

vznikne stavba úpln v rámec svého okolí se hodící.« Vážíme

si úpln kroku toho a páli bychom si, aby nezstalo jen

pi této žádosti, nýbrž aby spolek, který v poslední dob tak

významnou innost zahájil, celou záležitost nepustil se zetele,

i o její vyplnní se staral, aby nepotkal žádost tu podobný

osud, jakého dokalo se memorandum téže korporace v pí-

in snahy o zachování starobylého rázu msta Prahy.

Pi bedlivém uvážení dá se záležitost ta z dvojího stano-

viska posuzovat. Bu pohlížíme na ni na základ autonomie,

pak výše uvedená aKce je úpln správná, pak eští umlci

mají oprávnný nárok na práce pro království, a vláda po-

vinnost práci tu také jim zadati. Pak ale musíme naopak

piznati umlcm Dolnorakouska, resp. Vídn, to právo, aby

provádli veškeré práce státní pro Víde. Akoliv po vtšin,

aspo v architektue, tak se dje a elnjší eští umlci v no-

vjší dob pouze pi dekoraci Parlamentu a Dvorního divadla

byli respektováni, pec jen nezdá se spravedlivo, aby všechny

ty nákladné státní projekty v residenci státu, pi nichž jako

ku p. pi dvorních museích dekorací umleckou pímo plýt-

váno, byly opatovány jen rukou umlc vídeských. Pova-

žovali bychom opravdu za správnjší, aby všechny státem

poizované budovy a projekty umlecké zadávány byly jedin

spravedlivou cestou veejné konkurence. Tento postup, který

by jednou pivodil ilý zápas umlectva eského s ostatním

umlectvem této poloviny íše, nebyl by na vývin umní e-

ZPRÁVY UMLECKÉ.
— Pipomenuli jsme v minulém roníku záležitost STAVBY

JUSTINÍHO PALÁCE v Praze i obávaného nebezpeí, aby

provedení plán i stavba nebyla zadána pímo umlci a pod-

nikateli mimoeskému. Jak se dovídáme, ujal se vci té spolek

.architekt a inženýr a podal obsáhlou žádost rad mstské

i poslaneckému klubu, v níž žádá o uplatnní následující zá-

sady : Každý návrh budovy státní, urené pro krá-

lovství eské, vymykající se bžnému rámci,

který ve stavitelský ch oddlen í ch úad státních

nemže býti ešen — zadán budiž ku koncipování
silám domácím, totiž v echách narozeným aneb
psobícím. Pro stavby velikého významu budiž
v každém pípad vypsán konkurs veejný, aby

též stát poskytnul silám domácím píležitost pracovati pi

luštní velkých úkol ku rozvoji domácího umní stavitelského.

Na základ tchto vývod dovoluje si v úct podepsané ped-

stavenstvo Spolku architekt a inženýr v království eském
vznésti ku sl. rad král. hlav. msta Prahy uctivou žádost:

raiž všemožn se zasaditi o to, by justiní budova, jež

postavena býti má na jednom z n ej kr á s n j ší ch

míst královské Prahy, nebyla stavbou významu
podízeného, nýbrž aby to byl monumentální NÁVRH PLAKÁTU. HESLO: HVZDA.
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ského beze vlivu, a nedal by se podceovat. Z toho dvodu
bychom ovšem rozhodn musili státi na tom, aby i soudní

budova pražská byla poízena na základ veejného konkursu,

ovšem ale pístupného všem umlcm Pedlitavska, a bylo

by pak vlasteneckou povinností našich architekt, aby z kon-

kursu tohoto jako vítzi vyšli.

- KLÁŠTER SV. MIKULÁŠE NA STARÉM MST. Král.

hlavní msto naše je opt o jednu umleckou památku a to

o památku prvního ádu chudší. Mstská rada Pražská ne-

dbajíc ani varovných hlas naší veejnosti, ani protestu

umlecké komise, korporace to zajisté povolané, dala sboiti

klášter (vlastn prelaturu) u sv. Mikuláše na Starém Mst,
jednu z nejlepších památek v rázu Pražského baroku. Um-
lecky cenné byly v této stavb prelaturní sál, disposice sice

jednoduché, ale s umlecky vynikajícími groteskami na strop,

a prelí, provedené v malb, s kamenným portálem. Snaha

po zachování této památky mla ale pece jeden výsledek.

Prelaturní sál, který nalézal se v kídle, jež nejdíve mlo
býti sbouráno, byl z usnešení mstské rady zmen a vy-

kreslen stavitelem p. Fr. Schlafrem, fotografie jeho i facady

hlavní budovy v celku i v jednotlivých detailech ve velkém

formátu poízeny na žádost umlecké komise p. architektem

Rud. Kíženeckým. Když pak s mnohých stran pronášená

obava, že by stavby moderního rázu, jež by na míst shoe-

ného kláštera v budoucnosti vznikly, ohrožovaly umlecký

dojem sousedního kostela, nalezla ohlasu i v mstské rad
samé, usnešeno bylo, aby dožádán byl p. arch. Kíženecký

o vypracování plán na typatrový dm inžovní na parcelu

upravenou stavebním úadem s tím podotknutím, aby pi

návrhu tom užito bylo motiv na pvodní stavb se naléza-

jících a smrem ke kostelu aby se nalézala loggie. Mla-li

se podmínka, použiti starých motiv, dodržeti, bylo nezbytn

nutno, celou fa9adu vymiti, nakresliti, detaily ornamentální

v sáde odliti atd., což dodaten schváleno bylo. Podáváme

v tomto ísle pehledné skizzy fa9ad starého stavu, nového

žádaného domu typatrového a domu trojpatrového dle ná-

vrhu arch. Rud. Kíženeckého. Jak z porovnání tchto skizz

vidti lze, ohrožoval by nový typatrový dm v míe nejvýš

povážlivé estetický dojem kostela sv. Mikuláše. Maximální pí-

pustná výška nového domu je výška hlavní ímsy kostela, ta

ale staí pouze pro dm típatrový navržený na tetí skizze.

Na podmínku, aby použito bylo smrem ku kostelu loggie,

nebylo možno vžiti zetele, jelikož je architektonicky bez-

úelná a chybu uinnou tím, že se ára stavební pošinula

nazpt, tak že úzké prelí kostela se tím odkrývá, jen zvt-

šuje. Starých motiv bylo v plné míe, zvlášt v návrhu III.

použito, tak že ráz nové budovy, až na její výšku a pízemí,

rovnal by se rázu starému. Bylo by jen si páti, aby pi
stavb nového domu kladla obec podmínku, nepekroiti ni-

kterak výšku hlavní ímsy kostela, a spíše hledti k tomu,

nebylo-li by možné s prelím vedle kostela vystoupiti co

možno ku pedu. K tomu nebylo by teba nové fa9ády, ná-

vrh je tak disponován, že to lze bez nejmenší zmny provésti.

- SPOLEK ARCHITEKT A INŽENÝR odbýval dne

19. t. m. v místnostech mšt. besedy schzi za tím úelem,

aby úastníci vyslechli zprávu umlecké komis se o in-

nosti její zachování starobylého rázu Prahy se tý-

kající. Celkový referát a výsledek její odkládáme do ísla

píštího z té píiny, že program veera jen zpola byl vy-

erpán; referovali p. arch. Stibral, jako jednatel, o innosti
komis se vbec, p. arch. Roštlapil o navrhovaných zmnách
v obvodu assananím, a pan arch. Koula o umleckých pa-

mátkách v jobvodu tomto, o nevhodné rekonstrukci kláštera

sv. Anežky, zachování malého námstí a otázce komunikace

mezi velkým námstím a nám. svatováclavským. — Zprávy

p. arch. Polívky a Herajna pro pokroilou dobu ponechány do

schze píští.

— V poslední dob zvlášt psobením Drážanské inter-

nacionální výstavy poínají se i jiné umlecké listy než bel-

NAVRH PLAKÁTU. HESLO: [-P-N-]

gické a francouzské dkladnji všímati prací sochae a ma-

líe Const. Meuniera v Louvainu. lánky o tomto zobrazovateli

belgických dlník v umleckých publikacích cizích objevují

se nyní souasn. Pvodní podobné ocenní umlecké quality

Meunierovy pináší v 1. a 2. ís. »eské Revue« B. K. Mádl.

V 2. ísle téhož asopisu podává tentýž autor u píležitosti

70tých narozenin Bocklina, lánek o tomto umlci, který te-

prve ve svých 60 letech nabyl zaslouženého uznání. Upozoru-
jeme tenáe své na oba tyto zdailé obrazy cizích mistr

— LA NATION TCHQUE ve III. svém svazku, nadepsa-

ném Prague et les Tchques, pináší vedle pehledné stat.

Renáty Tyršové »umní eské v Praze« i vele psané pojed-

nání o Mikoláši Alši s vyobrazeními Vojty z Perštýna, Koziny,

Žalova a sv. Václava, z pera Williama Rittera.
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— V SOUTŽI na návrh plakát pro výstavu spolku,

Mánes došly 24 návrhy a ti alternativy
;
do poroty byli vt-

šinou konkurrujících voleni Stan. Sucharda a J. Schusser

jako zástupce spolku vyslán byl K. L. Klusáek (ve hlaso-

vání konkurujících obdrželi hlasy též pp. Aleš, Hofbauer

a Preisler). První cena pisouzena plakátu s heslem »Non est

laudanda dies ante vesperum«, hlavn vyhovující myšlén-

kovým pojetím. Autorem shledán A. Hofbauer. Mimo to

tyem jiným návrhm s hesly »fa presto«, »dv elipsy skí-

žené«, »hvzda« a [-R-N-] vysloveno estné uznání. Reprodukce

tchto ty návrh pinášíme v tomto ísle. -— Jury usnesla

se také, aby návrh cenou poctný nebyl zaadn do výstavy ná-

vrh, kterou spolek »Manes« uspoádá, aby až do definitivního

provedení a odevzdání svému úelu zstal neznámým. —

Výstava návrh na plakát výstavy spolku Mánes, uspo-

ádána byla ve dnech 28., 29., 30. listop. a 1. pros. v místnostech

Klubu mladých®. Neml to býti ovšem podnik representaní,

spíše ml ukázati výsledek soukromé soutže, aby kvantita-

tivn i kvalitativn mohl býti srovnán s jinými velkými a ve-

ejnými konkursy, zejména s nedávnou soutží na plakát vý-

stavy architektury a inženýrství.

VÝSTAVY.

— Matka matek, píroda, žije tímtéž životem jako lovk,

její dílo a její odlesk. I ona zpívá a pláe, umdlívá a výská,

zachvívajíc se náladami a city, myšlénce lidské obdobnými.

Krajiny jsou jásavý a smutný, klidný a rozvíeny a mezi

tmito póly kolísá bezetné množství nálad uritjších neb

mlhavých, tvoených sty rznými svtly a tisíci z nich prý-

štícími tóny. A nejen krajina, ten pírodní rámec k životu

jejích detail; i kámen, rostlina, zvíe, lovk, vše, vše za-

chvívá se tím vnitním hnutím, neznámým a bezejmenným,

pro njž slovo život, duše, myšlenka

jsou názvy píliš neuritými a píliš

obmezenými. Umlec pak, tvrí silou

svojí tak blízký své pramáti hledá

s celým úsilím své myslící a vytváe-

jící bytosti ten vnitní pohyb její,

proniká k jádru, duchu jejímu, hled

zachytit ony prchavé okamžiky na

plátno. Nech to pósa figur, zátiší,

genre, krajina i celá komposice vel-

kéko stylu, onen život má umlec stále

na pamti; stále jej zkoumá, lapá a

vcní, obávaje se, by dílo nedostatkem

jeho nestalo se vínem bez bouquettu

a žáru, nápojem neopíjejícím a zapo-

menutí nedávajícím. »I rozkrojené ja-

blko žije, trpí a se svíjí, « tvrdil Chi-

tussi smjícím se pátelm, »já to vi-

dím a musí to každý vidt, kdo chce

se jmenovat umlcem.® A tato veliká

slova, nedocenná a za bizarrni nápad

považovaná, jsou divinací genia, od-

krývajícího v jakkoliv projevené pí-

rod zákon vného žití a stanovící jej

zárove zákonem pro umlecké tvoení. Život vždy, všude

a pedevším, to heslo, jímž odpovídá tém každý velký

umlec, tázaný na své esthetické vyznání víry.

Ruku v ruce s tímto požadavkem kráí druhý, diktovaný

dnešním obrodním stavem umní, požadavek osobitosti.

Hrdost umlcova, jeho duševní aristokratism, snaha po odli-

šení, po vyniknutí z moe bezvýznamnosti, pesycení dosa-

vadních cest, to vše jej pobízí a volá: Podej pírodu, umle,
ne jen jak dýchá a mluví, ale též tak, aby bylo zít, že

podal jsi to ty a nikdo jiný, že to jsou tvé barvy, tvé linie

a tvá celá duše! Nepodávej jen pírodu, ale také

sebe! A tyto dva zákony integrální a tudíž jen pomrn,
ásten vyplnitelné jsou nejhlavnjší normy malíského umní
jakéhokoliv druhu. ím více mizí nepesné kopie kontur, vy-

plnné na kvap pibližnou barvou, ím hojnji podáno jest onch
charakteristických záchvv linií a výrazných odstín barvy,

tím více se bude dílo blížit ideálu; a pakli celá ta práce pod-

niknuta jest osobit a svérázné s vdomým triumfem uml-
cova já nad podrobenou pírodou, tam vzniká dílo vzbouze-

jící v diváku mrazné proudy nadšení a rozkoše, dílo, inící

svého tvrce nesmrtelným a záícím, Hobbemou, Van Dyckem

neb Milletem.

Toto umni však, hledíme-li ovšem k nmu s úctou jako

ku svému náboženství, své ethice a jako k jedinému istému,

druhým neškodícímu dobru, nesmí být zamováno s eme-
slem jemu podobným, užívajícím onoho vznešeného plášt za

kroj ku všedním chzím. »Kunst strebt nach Brod« jest

pravdivé písloví, nebo umlec také musí žít a to intensi-

vnji, s tisíci pro jiného neznámými žádostmi a úkoji; ale

umlecká prostituce, ona schopná a cenn pochybná výroba

jest odpustitelna jen u mladých, nevypracovaných, bojujících

dosud o jméno a tím o kus chleba.

Tak ale taký umlec, chápe-li jen trochu vznešený úkol

svj, porozumí, že tyto všednosti nepatí k jeho osobnosti

4*
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a k jeho tvorb, a odepe svj podpis a vyprosí si ješt

mlení od hlupáka-kupce, jež za nkolik šesták si chce po-

ídit umlecké dílo. A zajisté protestoval by každý umlec

proti tomu, aby byly sebrány jeho práce, jež v zápase exi-

stenním musil za nízkou cenu padlat, a aby uspoádána

byla kollektivní výstava nesoucí jeho jméno z tchto výtvor,

diktovaných na umní, ale pudem sebezáchovám'. Tam však,

kde této podmínky není, kde její opak se na oi staví, tam

padá každá omluva k obran podávaná. Umní je mystérium

a umlec jeho knz; bda tomu, kdo zneužije svého úadu
a jména, kdo zhanobí jeho vážnost, aby jím dosáhl teba

praktitjších svých cíl! Zaplatí prospch ten svým jménem

svým významem co umlec, a zánikem jeho tla zmizí vše,

co dosud podklad jeho povsti tvoilo; nedobil si té váhy,

by druhá generace si na vzpomínala, nestal se stupnm dal-

šího vývoje umleckého, jest mrtev, zapomenut, vymazán

z knihy jmen.

A to jakožto umlec dopustit nesmí a nemže; privilej

taká jest dovolena jen všechné normální žijící masse, osob
vznešenu a krásnu sloužící nikoliv.

Jest pochopitelno, že pi takových umleckých požadavcích

odpadá povinnost referát o VÝSTAV BRATÍ LIEBSCHER,
tento msíc v Salon Topiov p>oádané, navštvované a

skonené. KAREL PELANT.

— F. B. DOUBEK, v Mnichov žijící náš krajan, poádá

v tamnjším uml. dom (Kunst. Verein) od 5. pros. t. r. vý-

stavu svých dl, provedených v posledních dvou létech. Vý-

stava obsahovati bude as 20 ís., ze kterých uvádíme mimo
nkolika portrét obrazy »Snní«, »Faun«, pastel, skizzu ku

obrazu »Unos nymfy* dále adu studií a kreseb akvarelových.

—- V umleckém závod Artaria ve Vídni je otevena

tento msíc výstava prací Alfonse Muchy. Nejvtší pozor-

nost budí 132 akvarelových

illustrací k pohádce »llsée«.

Dle nejnovlších zpráv pijde í

i
výstava v prosinci do Prahy A

K
:

k

do Topiova Salonu. m
JSI ML

— V Rudolfin poádána výstava prací UHLOVÝCH,
o kteréž referát pro nedostatek místa byl vypuštn a bude

otištn v ísle píštím.

ZPRÁVY Z CIZINY.

— Státní umlecké výstavy a musea patí patrn všude

mezi nejkonservativnjší živly. Aspo je tomu tak i ve

Francii. Impressionistská škola, od jejíhož vystoupení uply-

nulo už více než 20 let, a jejíž zásady pece již prorazily

na celé áe, nebyla až do letoška v Luxemburském museu

ádn zastoupena; teprvé ped nedávném oteven »sál im-

pressionist«, jejž vtším dílem plní obrazy z tak zvaného

odkazu Caillebottova. Historie jejich není nezajímavá Malí

Gustav Caillebotte, jeden z nejstarších pívrženc impres-

sionismu, chtje pekonati officielní upjatost proti smru,

kterému náležel, a vymoci impressionistm pístup do Luxem-

burku, odkázal Museu sbírku prací svých pátel, obsahující

66 ísel, maleb a pastel. Záv, datovaná již z roku 1876

zpsobila po smrti Caillebotov roku 1894 velkou sensaci;

o záležitosti diskutováno ve všech asopisech, namnoze velmi

ohniv (anglický »The Art Journal« r. 1895 uveejnil pi té

píležitosti reprodukce nejlepích ísel sbírky), mluveno i pr« ti

pijetí odkazu, došlo až k protestu Institutu, ano i k inter-

pelaci v Senát 1 Ale k vykonání odkazu došlo konen pece,

ovšem teprve letos, a to tím zpsobem, že iditelství Musea

Luxemburského vybralo si z celého obsahu 38 ísel, mezi

nimi 7 pastel Degasových, t. j. všechny, jimiž byl Degas

ve sbírce zastoupen, 2 obrazy od Maneta, které prý ho ostatn

nevaln representují, 8 od Claude Moneta, 7 Pissara, 6 Renoira,

2 od Caillebotta samého a j. v.

— Gi o van ni S eg a n ti ni. Jméno italského malíe, ped-

ního representanta dnešního alpského umní, které se od

nkolika let na všech stranách ozývá. Ve-

;L škeré poslední velké výstavy (Amsterodam

1 8S3, Londýn 1888, Paíž 1889, Mnich'

v

a letos Drážany) vynesly mu po zlaté

medaili, pední asopisy umlecké vnovaly

mu lánky i vtší studie — ze známn,ších

uvádíme loský »Pan«, letošní »The Studio-,

»Kunst fr alle« a v posledních dnech Ví-

deské »Graphische Kúnste«, kde známý

francouzský essayista William Ritter s ver-

vou a porozumním vykládá jeho význam

a dokládá svoje výroky výtenými repro-

dukcemi (což se ostatn pi »Graphische

Kiinste rozumí samo sebou) jeho nejlepších

prací. Z výborného jeho lánku erpáme také

nkolik následujících dat o tomto u nás bohu-

žel zcela neznámem mistru.

Segantini není posud stár; narodil se

roku 1858 v Areu. Život jeho byl dosti ro-

mantický; jako sedmiletý hoch utekl z do-

mova a stal se pasákem
;

po nkolika le-

tech vzbudil jeho záhy se rozvíjející talent

pozornost a pivedl ho na Milánskou aka-

demii, kde se, nemaje prostedk dosti, tžceDLE OBJEDNÁVKY MSTSKÉ RADY.
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protloukal; ale již v této první period osvojil si ten charakte-

ristický zpsob malování, kterým jsou jeho obrazy na první

pohled nápadný a nezapomenutelný. Segantini rozkládá totiž

každou barvu na nekonen malé ástky, na prismatické

prvky, které pak klade bez míchání isté vedle sebe na plátno

a dociluje tak nadobyejné istoty tónu a atmosféry. Ukoniv

studia v Milán usadil se S o samot v Alpách, kterým

zstal až dosud vren
;
mnil jen asem obydlí, usazoval

se postupn v koninách stále vyšších a opuštnjších, žil

asto celé msíce ve výši až 2500 m. — V Alpách, kde je

vzduch tak neobyejn istý a vzdušná perspektiva následkem

toho zcela jiná než v rovin, našel výtené podmínky ke studiu

vzduchu a rzných problém osvtlení, pro které se jeho

technika osvdila jako stvoená. A také tém všechna jeho

hlavní díla, vyjma jediné »Ave Maria«, veer na jezee, kou-

zelná báse ticha a poesie, pocházejí z této Alpské periody.

Jsou to krajiny se stafáží horal a zve, klidné scény z pa-

stýského života, svdící o takovém splynutí s pírodou a

tak hlubokém pojímání, jaké jen u Milleta nacházíme. Jeho

»Alpská pastva«, »Orání«, »0 jedno více« (pastýka pod dešt-

níkem nesoucí v náruí novorozené jehn v nejprudším dešti),

»Noc ve stáji* a j. jsou díla stejn dokonalá v pojmutí, jako

mistrná v technickém provedení. Ale to vše tvoí teprve polo-

vici jeho díla.

Giovanni Segantini jest jedním z tch vzácných umlc,
kteí vn nespokojeni považují každý úspch za pouhou

jenom etapu na další dráze. Když už dokonale ovládal

všechny zjevy okolního svta, pokroil ješt dále; nejen re-

produkovati skutenost, ideje ztlesovati chtl ve svých dí-

lech. V nkolika velmi zajímavých

láncích v Cronica Arte vyložil svoje

názory o podstat umleckého díla

a o cílech umní, llmní má býti dle

jeho názoru fotografickým obrazem

lidského cítní. Umlecké dílo vznikne

jen tehdy, je-li celé cítním umlce

proniknuto a dkuje-li za svj vznik

duševnímu impulsu. Tyto these roz-

vádí velmi interessantn a dokazuje

na mnohých píkladech
;
a sám pro-

vedl je v nkolika velkých syntheti-

ckých dílech, vyslovujících v symbo-

lické form závrené vty jeho my-

šlení a cítní. Jsou to díla nového

idealismu, ale toho živého a zdravého,

vzrostlého z dlouhého a zbožného

studia pírody, díla plná krve a tem-

peramentu, ne chladné nauené for-

muláe a opisy starých mistr. Tyto

obrazy, hlavn »Vražednice dtí«,

»Víra útchou v neštstí« a »Pramen

mládí« staví svého autora v adu nej-

originalnjších moderních umlc. Millet jest jeho veliký pedek

v malíství života venkovského, francouzští impressíonisti jeho

nejbližší píbuzní v malíské technice, Bocklin a Puvis de Cha-

vannes jeho brati na poli duševním, ale on sám je ve všem

svj až do špiky neht. — Kéž tchto nkolik ádek, mají-

cích upozorniti naše publikum na jeden z nejzajímavjších

zjev v umní zahraniném, vzbudí pozornost také na roz-

hodujících místech a kéž spatíme na jae aspo nkterou

z velkých prací Mistrových v sálech Rudolfínských.

— ÚMRTÍ.
U svých rodi
ve Smiicích ze-

mel v úterý dne

16. listopadu t. r.

F r a n t . Kulhá-
nek, absolvent

akademie malí-

ské a len spolku

»Mánes«. Zesnulý

byl talentovaným

žákem prof. Pir-

nera a šl. Brožíka.

Pátelé provázejí

pedasn odešlé-

ho druha velou

vzpomínkou.

ST. SUCHARDA. VIGNETA.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GREGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v Praze.



ÍSLO 3. RONÍK II.

DVE ZENY. —
OTOMAR. -

Šli dále.

NAPSAL V.

Ne, jaká jest ona! Mlí a pece ví, že

chce, aby mluvil. A tu, blíže se již mstu,

v tom vdomí, že tato chvíle se nikdy ne-

vrátí a s nikým nebude moci tak si poho-

voit, poal najednou si stýskat. Melancholie

jej pepadla.

»Ach, sleno, sleno, kdyby jen nkdo
byl se mnou cítil — když jsem byi mlád.

Mohl jsem také vnovat se hudb. Tolik

jsem žil pro housle, tolik jsem se naprosil,

aby mne nechali do konservatoe jít. Mar-

nost! Vy jste šastna. Osud vám pál a vy

jste vytn ala. Kdybyste vy byla se mnou,

kdybyste mi byla podala pomocné ruky, kde

jsem mohl být! A tak co jsem? Mám sice

peníze, ale nemám nic z toho, co je trochu

výše nás a co pece je možno nám do-

sáhnout!*

»Ale jdte«, žertovala Vilma, »vy a já —
co by tomu ekla vaše nevsta ?«

»To je nco docela jiného«, vyvracel

ji Václav, »docela jiného«.

»Nu, jestli na mne nezapomenete«, ekla,

»budu vám vždy pomocná aspo radou.

Ale zítra, jak bude zítra ?«

Václav, který sám sebe rád pesvd-
oval, byl by ješt dále naíkal, když tu na A. MUCHA. PLAKÁT VÝSTAVY »SALON DES CENT.
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kraji msta dostihli Julu s jeho spolenicí. Jula

s výkikem »hurrah« vyletl, za jedním stromem

byv schovaný, jim do cesty.

»Ale ty blázne «, kikl na Václav a sevel

jej v silná svá ramena.

Jula jej políbil pímo na ústa, jsa patrn

v nejlepší míe. Jeho sestenka se pi tom srden
rozesmála a také Vilma nezdržela se smíchu.

»Vy jste tverák«, opakovala Julovi.

Pak ubírali se všichni výletníci, kteí se zde

sešli, do msta v nálad velice dobré. Václav

doprovodil Vilmu a stiskl upímn ruku, kterou

mu na rozlouenou podala.

IV.

Tak to bylo tedy vera. A dnes prší. Pršet

bude celý den.

Václav vstal z pohovky a prošel se pokojem.

Vera pece svítily hvzdy, když odcházel

od Vilmy, a mrana se rozptylovala na nebi.

Sel potom vyprovodit Julia; až k odjezdu

vlaku byl s ním.

Na nádraží hrála hudba, kohouty lokomotiv

syely parou, všechno bylo tak zvláštní v té

noci louení. Všechno bylo zvláštní již odpoledne

a ten veer. A dnes prší.

Položil se zas na pohovku a zavel oi. Cítil

se velice znaveným.

Tak mkká ramena nemla dosud žádná, se

kterou tanil, ani ili ne. Jak pitulila se k nmu
tam ve Stelnici! Ovinula se kol nho, teplá jako

pára a vlahá jako láze. Byla napuštna fialkami

a tu vni ml vždy tak rád.

Potom šli spolu, když se stmívalo. Jim za-

padlo slunce, to ekla. A dlouhá lipová alej jak

jim ubhla. A ty stromy, kdyby ji poslouchaly!

Vzpomínal na každý její pohyb. Slova za-

pomnl, mnoho zapomnl, jenom smysl jejich tu

zbyl, zvláštní a tajemný a pak hudba hlasu, ten

okouzlující zvuk mluvy, který má nesmírnou moc.

Jaké to mluvila vi ! vykikl náhle a vymrštil

se na nohy.

A nechal jí to všechno platit, šel jako hloupý

podle ní. Pro jí neekl tohle: A vy, sleno,

když opravdu jste schopna, lidi mít ráda, pro
nejdete mezi n? Máte-li srdce, pro nenecháte

je vzplanout? Jak mžete jen tak mluvit! —

A všechno, všechno co mluvila, samý je . . .

samé pele-mele . . . K tomu ta hudba!

Pak se stišil.

Cosi mu nedalo, vyal pouzdro s houslemi,

otevel je a vzal housle do ruky.

Mechanicky poal je ladit. Pak si vzpomnl,

co hrála v akademii. Ukolébavku od Schumanna.

Kde by to mohl zahrát — on?

Vložil zas housle do schránky a zavel do

jarmáry.

Ale tch nkolik ton, co zaznlo v jeho

pokoji, bylo tam ješt.

Vy jste praktický lovk, to ekla.

Nuže, dokáže jí to : Pedevším pestane myslit

na Vilmu a pak uváží následující

:

Lidé, když se žení, dlouho rozjímají. To je

chyba. Romány a nešastná manželství nám od-

nímají odvahu. Proto jsme však muži, abychom

poítali jenom na sebe. Zena je — žena. Vezmeš

si jednu -—
- milovanou — ona ti bude stonat

a dti budou mrzáky. Vezmeš si druhou — jen

tak, aby byla hezká a zdravá — a najdeš s ní

najednou štstí.

To je jako los anebo doutník.

Hlavní vc je, jít až na kostru pi všem.

A kostra manželství je tak jednoduchá
;
dlužno

mít aspo jedno dít (více jich neteba), aby žen-

byla pipoutána, jinak se nudí a mže být i ne-

vrna. Arci — možnost je ta, že i pi požehnaném

manželství žena by byla nevrnou
;
takové roz-

marné a zvláštní ženy také existují. ili však

je dobe vychována, není teba se jí obávat.

ili je hezká a jako žena bude kráskou. Ty
isté zuby, ten lesk oí, ta stepilá postava! Každý

pohyb je plný síly a pružnosti. Všichni mu ji

budou závidt.

A naproti tomu Vilma : bledá, trochu sndá
ve tvái; oi má hezké, s horeným leskem.

Jak na to pišel, je srovnávat! ili je krev a

mléko, tak ervená ve tvái
;
má zdravou barvu

a tu má tak rád. A potom: to tlo. -— Jaký to

božský sen uskutenný, jaká to fantasie krásy

ožilá . . .

Ješt nikdy jej vášniv nezlíbala; on však

touží po tom tak dávno . . .

Prošel se zas pokojem a mimodk stanul

ped svou knihovnou.
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Poteboval jen rukou sáhnout, aby vyal

z ní Carmen.

Z tch málo knih, urených pro zábavu, byla

tato jeho zamilovanou etbou.

Nebo ona cikánka byla pravé dít pírody.

A pírodu zbožoval

.

Co to mluvila Vilma vera, jaký nesmysl?

Carmen pece nemilovala víc dona Joséa; naopak,

tento hrdina zapísahal ji svou láskou a klekl

ped ní, aby mla jej ráda.

O ta Vilma! To je jist taková sleinka, která

chce býti tuze uenou a tuze povznesenou, a

zatím nezná ani dobe to, co etla. Emancipovaná

!

Jak ona si všechno vysvtluje! Všechno jinak,

než on. Vskutku, musil by se jen zlobit s ní.

Zlobit a kdo ví, jak by to mezi nimi dopadlo.

Dobe ješt, že se tak v míru rozešli. Ale víckrát

se s ní nesejde. Podruhé by jí musil íci upímn,
co si o ní myslí.

A snad i je trochu domýšlivá. Ovšem, jak

by nebyla. O ty ženy! Vru ve svých tajemných

názorech jsou velkolepý. Kdyby je však mly
obhájit! Ne to je vru k zlosti.

Ta by se mohla rovnat k ili?

Ba, snad by to stálo za to, je zmit. Ale

ne, ne! Vnuje se v myšlénkách jen jedné, jen

jedné. Ale ne té verejší. — —
Podíval se za chvíli ven z okna. Pršet pestalo.

Což aby šel k ili? Mohl bjf si jít pro ono

vášnivé políbení.

Oblekl si kabát a vzal klobouk. Potom hledal

chvíli hl. A když ji našel, byl rozhodnut: k ili

nepjde dnes, až jindy. Pjde se zatím projít.

Jen tak.

V.

ili Dvoákové bylo asi dvacet let. Vyrostla

v pomrech velice dobrých. Její rodie dosud

byli na živu a zdrávi; a penz mli také dost.

Dík tmto pomrm, mohla žít úpln bezstarostn

a tak také žila. Ve škole nepetížila se uením,

za to však ráda se pobavila mimo školu. Mla
vždycky dost kamarádek a její živá, sanguinická

letora získala jí brzo pozornost i píze u stu-

dent. Poznávajíc pirozen, že nauky školní jsou

jí mén prospšný, nežli poznatky ze života ply-

noucí, snažila se pivésti k platnosti známý výrok,

že šedivá je theorie, zelený však života strom.

Lákal ji »svt«. Svt pro ni byla ovšem nej-

prve ulice, potom i tanírna a plesy. Život jí

nastal teprve s láskou. Ano, co jest to láska,

o které se mluví a píše? Ona tla rnálo a díky

tomu, mla fantasii málo vyvinutou. Za to jí ne-

ušlo, že ta nebo ta starší kamarádka už si do-

pisuje. etla konen také psaníka (pod písahou

naprosté mlelivosti), jež dostávaly její družky

od studentu. Konen, šla-li s nimi, sem tam n-
který se pipojil. První as mlela, potom však

— o, to se nasmály!

Nejvíc ji mrzel ten Krl
;
Vašek, jak mu í-

kaly. A pro nic jiného, jen pro ty oi. Pravda,

hezké byly, (»jen ml, však se ti líbí«), tak isté,

svtle hndé a velké, jako oi srny; ale on se

vždycky jimi díval, jakoby jí chtl porouet, jako

její tatínek. Ty oi byly za ní stále a poád ji

pronásledovaly.

To Václav již na mnoho zapomnl; sám snad

o své moci nevdl. Byl student, jako ostatní.

Jednou, to byl výroní trh a ili šla s dvaty
kupovat hlouposti a trochu se vysmát. Bavily je

jarmarení obrázky a písniky, umlci rzného
druhu, specialisté a pernikái. Když práv si ku-

povaly u jedné boudy srdéka a koláky, že ho

nevzal as! objevil se Václav. Ty ostatní ho ješt

nespozorovaly a ona již cítila jeho pohled na

sob. Arci, tenkrát mu neutekla. Tenkrát se vše-

chny nasmály

!

K veeru vzpomnly si na koloto. Hoelo na

nm svtel, jak na vánoním stromku. Že si dala

íci a jezdila s ním! Kdyby tak nkdo to byl na

ni doma ekl

!

Na tyto a všechny jiné hlouposti pipadla ili,

když po výletu na Stelnici ekala již nkolik

dní, zda-li Václav k nim pijde. To slyšela již

(o to se jeji dobré pítelkyn postaraly), žes Vilmou

se bavil a že ji doprovázel. Ale pro nepichází,

to nechápala.

»Máš to pkného nápadníka, « poznamenala, její

matka, která jí tla v srdci.

»Nu co?« pohodila hlavou v odpov, »a si

nejde«.

Bylo jí to však pece líto. Již nepršelo a ta-

kový krásný den

!

Okna byla zotvírána do zahrady a letní od-

poledne koupalo celý svt v slunci a vni. Celý

její svt. Dívala se dol na záhony ryvízu, srstek,
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na záhony zeleniny, na kee malin a stromy

s lesklými, velkými tešnmi, zelenými hruškami

a jablky; na ze, po které pnulo se víno, na

besídku, stojící u plotu.

Takové tiché, vlahé letní odpoledne po dešti-

vých dnech. A jí je smutno. Dívá se z okna

a zase zabée se v runí práci. Krajky! K emu
jsou krajky? Metr, dva metry, tisíc metr: celý

to díví život. O, jak je fádní. ekat na ženicha,

chystat pro výbavu tyto trety? Ach ano — ale

ženich nepichází.

Tu však projela jí jiskra až do srdce. Je sly-

šet na schodech kroky, pevný chod mužský, po

chodb však stlumené kroeje. Tu se otvírají

dvée, zvolna, opatrn. Svdomí. Ten zloinec;

opravdu, je to on! A jak se dívá: skroušen?

Ani dost málo. Oi mu jen hrajou — šelma.

Byla by málem vyskoila a zatleskala rukama.

»Ah, pan Krl. A, to jsou k nám hosti, « zvolna

a dstojn pronášela paní Dvoáková.

»To jste už nebyl u nás dávno, co?« s tichou

výitkou podávala mu ruku ili.

»Ach, prosím vás,« bolestn pronášel Václav,

»takové poasí a tolik práce. Ani nevíte, milo-

stivá paní, co mám práce. Trochu mi jí zbylo

z dívjška, nu, pomyslil jsem si, když prší, nco
mžeš vykonat.

«

(Ten dareba, jak uml lhát; celý volný svj
as proležel na pohovce.)

Paní pijala tu omluvu s reservou.

»Mn se líbí mladý lovk, je-li pilný, « pro-

nesla, »za to jej eká kariéra.

«

Václav si odkašlal a podíval se na Cíli.

»A co vy dláte poád, sleno? Což pak ty

krajky jsou nekoneny? Mne by juž dávno

omrzely.

«

Cíli se zasmála. »Hlete«, povídala pak, na-
chystaly jsme pro vás to nejlepší ovoce z naší

zahrady. Když jste však nepišel —

«

»Hm, já jsem práv neml na nic chu«, vy-

svtloval jí Václav.

»I mlte; já vím, že jste mlsný.

«

»Nu což, to je lehká pomoc, « vmísila se paní

Dvoáková, »v zahrad toho zstalo ješt dost.«

» Jestli byste chtl ?« pokrila ili rameny,

»tak pojte.

«

»Ano, pojme do zahrady«, dl Václav. A šli.
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Tam, ukryti za vysokým kovím z malin, jali

se esat ovoce.

»Pro jste nepišla na výlet ?« doléhal Václav.

»Vždy víte, že pršelo, « odvtila.

Neekl nieho. Chtl jí nco íci, neekl však.

»Bavil jste se dobe s Vilmou, co ?« obrátila

se s úsmvem k nmu ili.

»0, ano; je to slušné, setlé dve.

«

»Nu, prosím vás; její matka byla vychova-

telkou. te samé francouzské romány.

«

Václav neodpovídal.

» ili, « ekl pojednou vážn, »od nynjška si

budeme tykat.

«

»I ped maminkou ?«

»Ano.«

Trhali dál piln, až uchopil ji za ruce a se-

vel, div nevzkikla.

»Tak se musí trhat maliny, « ekl.

»Ale puste — pus mne. Že budu volat: ma-

minko. «

Václav ji však nepustil.

Tu najednou bylo slyšet z okna paní Dvo-

ákovou: »Nepjdete ješt nahoru ?«

»Hned, už jdem, maminko, « volala jí Cíli.

»Pus mne, musíme jít«, dodala k Václavovi.

»Já ti nco chci ješt pošeptat«, pemlouval ji

tento. »Nco do ucha.«

»Nu a co ?« ptala se nedviv, kloníc hlavu.

Tu Václav pichýlil se k ní, jakoby jí chtl

cosi pošeptat, uchopil obma rukama její hlavu

a políbil ji pímo na ústa.

»Ty!« vykikla a vyrvala se mu. »Vy,« obrá-

tila se na nj s hnvem a hodivši košík s ovocem

na zem, utekla.

Na prahu se zastavila a bylo jí do pláe,

Ano, zas je to ten Vašek. On si myslí, že si mže
všechno dovolit. Myslí si, jak se na ni podívá,

že je celá pry. Bože, jaký by to byl život s ta-

kovým lovkem

!

Václav zatím klidn, pokud možno, a se mu
chvly ruce, sebral košík a natrhal v rychlosti

do nj nco ovoce a spchal za ili.

Po schodech šli spolu mlky a mlky vešli do

vnit.

»Tak pojte, budeme svait, « uvítala je paní

Dvoáková. (»Zas ta svaina, « zabruel by jindy

Václav.) Nyní však byl rád, že nemusil hned

promluvit. Pustil se s chutí do kávy a díval se

sem tam na ili. Ta mla oi sklopené a pila

kávu, jakoby v ní byl otrušík.

»Kde pak máte košík? ukažte«, mluvila její

matka; »natrhali jste toho zpropaden málo,«

ekla šelmovsky Václavovi.

»My jsme vybírali«, pronášel tento na omluvu.

»Nu, ono je tam už toho málo v zahrad«,

pravila, »a co zbylo, musíme co nejdíve otrhat

na zavaeniny a povidla.

«

Takovýmto smrem šinul se zvolna hovor

ku pedu. Káva konen zmizela i zákusky. Ko-

nen i ovoce.

»Nco si vezmu s sebou«, pravil Václav, chy-

staje se již k odchodu.

»A ty, ili, chtla jsi jít do msta ?« pipo-

mnla matka své dcei.

ili musila jít s Václavem.

Odpovídala mu cestou strun a oste. Dopro-

vodiv ji až k obchodu, kde mla cosi nakupovat,

porouel sejí. Podala mu ruku; vdl, že se ne-

hnvá. — — —
Vyhýbal se jí naschvál nkolik dní, aby se

vzpamatovala. Potom jednou ji potkal náhodou

na ulici a zval ji, aby šla s ním si pro knihy,

když v hovoru se zmínila o tom, že nemá co

íst.

I\ nim ? K nmu do bytu ? divila se.

»K mé mamince. Vždy nejsem doma sám.

A mohla bys i se s ní seznámit«.

Zavrtla hlavou. »Až nkdy jindy«, pronesla

vážn.

»Pij tedy zítra se svou matinkou k nám.

Odpoledne vás budeme ekat. « Nevdla, bude-li

její matka chtít. Ale možná, že pijde.

Václav ekl své matce (rozumné a tiché to

paní, onoho druhu, který je na vymení), že se

chce oženit s ili Dvoákovou; aby to už s nimi

njak vyídila. On by se svou nastávající tchýní

to tak nespravil, jako ona.

Matka mu v niem nebránila a slíbila, že to

spraví sama.

Paní Dvoáková pišla s ili navštívit paní

Královou, jako svou starou známou.

To, o se mlo jednat, bylo páním obou stran.

Když byla pda pipravena, vybídl Václav svou

nastávající do svého pokoje, aby si tam z knihovny

vybrala, co by se jí líbilo. (Píšt dále.)
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Pohební tance.

í^íebylo lásky . . . Jen vzpomínek pár . . .

Jakýs blesk peal v ráz e Tvou tak sdílnou,

pronik' Tvé temno a vznítil Tvj žár,

srazil T slabou na hru mou vilnou —
nebylo lásky — jen vzpomínek pár.

Pohební hody jsme slavili pak,

divokých tanc rej u popelnice! —
asem jen k urn se sklonil Tvj zrak:

na žhavý popel dopadajíce,

syely slzy, jež prolil Tvj zrak. —

Dohml už divoký pohební kvas,

víivé tance i chorály táhlé :

jakási niivá odvaha v ráz

vzpjala se mocn v hrudi mé zpráhlé

:

dohml už pohební šílený kvas.

Z jizby Tvé tiché mhou ranní jsem šel

v truchlivém písvitu zfialovlém,

' v duši žár podivné síly'
- mi vel

:

s neznámým Sokem kdes potkat se elem, -

v hrudi žár vražedné síly mi vel.

Potkávám vyzáblých dlník ad
se vpadlou tváí a vyhaslým okem,

každý jich kroej jak okovem spjat . . .

Já bych se potkal rád s barbarským Sokem,

s obrovským Sokem te bil bych se rád !

Zastena okna jsou palác všech,

spící je ticho v nitru všech dom —
komu, jen komu mám zatnouti v spch

spáry své v hrdlo? — Oh, komu jen, komuž

Zaveny brány jsou palác všech.

Po krvi plápolá žízn mé žeh,

dláždní skropit bych rudým chtl tokem

zastena okna jsou palác všech.

Já bych se potkal rád s barbarským Sokem —
po krvi plápolá žízn mé žeh

!

Hluboko pod vírem.

Jak zavraždný, zloupen}?, hluboko pohbený
ve sklep hospody zájezdní

pod spoustou sud vína, alkoholu —
spí moje viny pod kvasem mých vášní

v ohromném klidu na dn mé duše.

Avšak ty sudy dí k zavraždnému

:

»Ty naším sladkým opojen ohnm
v hospod na odiv stavPs své zlato —
a te zde ležíš pod naší tíhou

hluboko pod vírem tanících nožek,

hluboko pod ševelem dvrných slib,

hluboko pod rykem hospodských ptek!

Ale tvj vrah te nesmírn pilnul

k našemu vínu! Našimi žáry

do hluchá špit on navštíví hrob tvj,

ze sklepa do sálu vrávorat bude,

unaven klesne na nejbližší hru,

litovat bude t v jeivém plái

uprosted víru tanících nožek,

uprosted ševelu dvrných slib,

uprosted ryku hospodských ptek !«

Jak zavraždný, zloupený, hluboko pohbený

ve sklep hospody zájezdní

pod spoustou sud vína, alkoholu —
spí moje viny pod kvasem mých vášní

v ohromném klidu na dn mé duše.

YLADLYI!? HOUDEK.
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A. MUCHA. KALENDÁ.

Komedie. — monology ubo-
hého LOVKA. — NAPSAL
KAREL ENGELMULLER.

Ticho, které následovalo po mém výkiku,

podsilo mne však ješt více. Je mi hrozn.

Bojím se toho kouta a nespouštím z erna-

jících se tam silhouett oka. Cítím studený pot

na svém ele, ruce se mi chvjí a pálí, nohama
nemohu hnouti — umírám —

Vím to — umírám. Te neslyším nieho, ko-

lem je hrobové ticho, nikdo nezpívá. Sotva po-

padám dechu . . .

A hle, v tom tichu a chvilkovém rozjasnní

veliké mé bolesti pichází ona, bílá, istá, vzrušená

a krásná a usedá ke mn —
Nemyslím na nic, než že je tu, u mne, žc

pišla, že se na mne dívá, nesmírn dlouho

dívá . . .

— Olgo, odvažuji se nžn íci, Olgo, Olgo,

vy jste pišla? — —
Mlí, jen oi její se zachvly, aby pak znovu

vzplály svým milostiplným zázrakem. Kloní se ke

mn zcela blízko a vypravuje mi o umuení bílé

své duše . . .

— Pro — šeptá — pro jste se mi zjevil,

abyste zniil mj klid, moje štstí, celiký mj
krásný, dtinný sen ? Pro jste pišel, abyste mi

vyrval toho, kterého jsem k smrti milovala, který

mi byl vším, mým celým životem? Bylo tak

krásn na svt, kvty vonly na stromech,

hvzdy plály na nebi a písn objímaly se s blou-

znivým šepotem v bílých nocích našeho milování.

Neznala jsem vášn, neznala jsem híchu. Staily

nám moudré pohádky o rozumném a klidném

milování, bez výkik vášn, bez stenání zou-

falství. Mla jsem ráda svého muže a on mne
zahrnoval dtskou upímností . . .

A hle, jednoho dne zastavil jste mi cestu.

Proklínám ten den, ve kterém se oi vaše

zadívaly do mých, spletly moje myšlénky a zmátly

moje sny.

Propadla jsem vám -— Zaklel jste mou duši.

Chodím a myslím na vás, zloeím vám a zlí-

bala bych pece v šílené touze ob ruce vaše,

ponvadž vás tak nevýslovn, horoucn miluji.
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Vím, jsem ztracena, a životem mým pjde

tahle láska k vám, jako tžký, smutný stín,

jako temný hích, který se objeví vždy v bo-

lestném ztuhnutí nejupímnjšího, nejpocti-

vjšího úsmvu, v rozechvní všech mých

touhou zmuených a rozjitených nerv.

Proklínám vás a zloeím vám a pece

vás mám tolik ráda. Slyšíte ? Rozumíte mi ?

!

Jste satan a boží smilování v jedné

osob . . .

Ticho.

Chci nco íci, sahám ke krku, abych

uvolnil zadrhnuté hrdlo, mnu si oi, jako-

bych nevil, že tu pede mnou sedí ona,

plná msíné záe a boží krásy, ale breptám

jen nkolik pomatených slov — a pak

tisknu hlavu do polštá a dlouho, tiše a

bolestn pláu.

A tu se mi zdá, že tam v kout zaíná
zvolna a dlouze píse znova. Smilování!

A. MUCHA. SKIZZA.

Ráno jsem se rozchechtal tomu svému bláznní.

To má lovk z toho, toulá-li se dlouho do noci

venku a poádn se nevyspí . . .

Jsem opravdu malý, naivní chlapec! Takové upla-

kané, ženské blouznní ! Skoro bych ekl, že mne
poctilo svou návštvou svdomí. Je vidt, že jsem

hrozn rozhýkaný panáek.

Ostatn když si klidn a tiše uvdomím celou vc,
jeto všechno k smíchu. Pimprlová komedie! Mže mi

být konen dosti lhostejno, jak celá vc skoní, jen

kdyby ale už tu byl konec! Je to docela všední vc,

nestojí vru za to, aby se lovk njak upímnji
roziloval —

-

Nikoli, jedná se jen o ten konec, ten konec!

Prosím vás, kolikráte se již na tomhle svt ne-

stalo, že se náhle do nkoho, a je to kdokoli, zamilo-

vala mladá, krásná panika ! ? Taková paní Olga! Ba,

je to skoro nutné . . .

Piznávám se, obdržel jsem vera dopis. Paní Olga

mi píše:

Mj drahý, drahý . . .
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Poslední snad trhnutí péra mého patí Vám,

jako Vám patil první, opravdový záchvv mého
srdce a patiti Vám bude poslední moje myšlénka.

Ale ne, chci psáti klidn a chladn !

Vím, Jste šasten, nekonen šasten. K emu
mají zalétati k sladkým polibkm Vašim poslední

vzdechy umírající? Vím, máte lásku — vím!

Divíte se, jak to všecko vím? O milující a umí-

rající vdí mnoho a já jsem dnes obojím.

Jsem hrozn nešastná, jist zemru.

Mj manžel ví všecko! Sama jsem mu všecko

ekla. Muí mne te a trýzní. Nevíte, jak ne-

výslovn trpím, jsouc v takovém zoufalství pi-

kována neodluiteln k tomu, který mi je tak

hrozn protivným. Smilujte se nad mým mládím,

smilujte se! Zšílím touhou po Vás a Vy tak

daleko, pište mi, prosím, pište, umírám . . .

Ale pozdravím-li se snad náhodou pece, pak

jsme za trnácte dní v Praze, a musí býti všemu

konec. Vy jist rozhodnete o mém osudu -

—

Zdejší spolenost se o všem dovdla, ví,

že jsem byla sama s Varní v oné svaté nám
noci, všecko ví

;
mj manžel zuí . . .

Pište mi, pište, prosím Vás, mj drahý, jak

o našem spoleném osudu smýšlíte -

Co dlat? Mám všecka ta slova dopisu ve

své krvi, probíhají mým mozkem, tlukou do

spánku, chvjí se v konecích mých prst.

Co dlat? Neodpovím! Jaký pak »spolený

osud?!« Nevím o niem! Nejsem te pro nikoho

na svt, pro nikoho, vyjma snad pro — vyjma

pro — — »Spolený osud«, pro, pro, pro?!

Ostatn to mé odmlení bude míti i tu výhodu,

že snad u ní naprosto ztratím na cen, že uzná,

že ani nezasloužím té oddanosti, toho její ho-

roucího pilnutí. Ano, peju si, aby se ve mn
notn zklamala, abych byl v její oích teba

nekonen bídným chlapem — ano, nízkým, bíd-

ným chlapem bez smilování!

Není to kavalírské, mužné, ale snad práv
tím vyváznu, snad se paní Olga vzpamatuje!

Bude to rozhodn rána, která pimákne to ne-

smírnou láskou rozbolestnné její srdce hodn
tsn ku zdi. Bude to hrubá urážka, ale —
neš! —

Zachráním a zachovám ji svým ponížením,

svou lhostejností, vrátím ji do nárue pítele

svého istou, uzdravenou a spasenou . . .

Hm, — nemohu páv íci, že je mi volno!

Neschází mnoho a dal bych se chvílemi z tako-

vého zvláštního vnitního nervosního rozcitlivní

do trpkého pláe i do pustého smíchu celému

svtu, všem lidem, jež zaínám již hrozn ne-

návidn. Je opravdu nejlépe sednout si ve svém

pokojíku nkam do kouta, spustit záclony a za-

pomenout, že tam kdesi venku zpívají ptáci,

líhnou se hadi a mšice, rostou nejkrásnjší kvty
a mezi nimi lidské duše, jichž city lze jak pam-

pelišky rozfoukat na všecky strany, do celého

svta . . .

* -*

*

Nev3/cházím na ulici.

Sedím jako pikován ve své houpací židli

od rána do veera a kouím zbsile cigaretty.

Posluhovaka na mne vera dlouho klepala,

slyšel jsem, jak se dovolává všech spasitel

a fuká se sousedkou, že milostpán je tžce

nemocný.

Baba

!

Vykikl jsem náhle a bylo pak ticho po celý

den.

Teprve k veeru jsem ji vpustil, aby mi pi-

nesla nco k jídlu —
Listonoš se ješt neobjevil.

Ale písahám, že nepijmu od nho žádného

psaní.

Od nikoho !

A což kdyby Žoška? Kdyby snad Žošce na-

padlo a napsala mi dv, ti slova? Ne, ne, ne,

ta jist nebude psát, slíbila mi pece . . .

Ubohá Žoška! Vyhledal jsem její podobiznu,

kterou mi kdysi dala, sepjatýma rukama prosíc,

abych ji nikomu neokazoval a postavil jsem si

ji na svj stl.

Bude tak lépe. Budu ji míti stále na oích

a nebude se moci mezi nás stavt leckdo jiný . . .

* -*

*

Má svátá Žoška

!

Tak se smutn dívá, jakoby mne svým po-

hledem nepestávala napomínati. Mj Bože, ale

já vskutku — nu, že porovnávám? Dávno jsem
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již porovnával ob vaše duše! Což je to hích,

je to provinní na naší isté lásce, Žošo?!

ekni, neodháním poctiv každé zamávání

svdného pízraku paní Olgy? Vždy trpím tak

nesmírn! Nevyítej, jsi tak mladá, nevíš ješt

co dovedou spsobit v život nkoho, takové

dv oi jako má paní Olga . . . Ostatn vidíš,

že se jí zíkám, že nechci o ní nieho slyšeti

!

Ze pichází zavenými dvemi, že si vedle

mne sedá, když je mi nejbolestnji, odstrkuje

tvé nžné ruce a hladí mé elo svýma malýma
bílýma dlanma, prosycenýma vní celé její

bytosti? . . .

Jsem sláb, tak sjáb a nedovedu ty její ruce

sejmouti, mají takovou zvláštní suggerující moc
zázraného rozechvní veliké touhy po kráse

jejich velitelky . . .

Pro ty Žoško utíkáš, pro, pro?
Je mi tak líto, že mi nedovedeš pomoci a je

tak smšné, že jsem tehdá chodil se vztýenou

hlavou, když jsem tebe nalezl, když jsem vil,

že zaínám nový život, že jediným tvým tichým,

nžným pohledem ztrácejí svou satanickou, svd-
nou moc nade mnou všecky ty híchem napar-

fumované krásy ! A te znovu propadám, ztrácím

se v prudkém jich píboji ! . . .

K ertu ! Propadám — propadám — Kdo ekl

to slovo, kdo to ekl, kdo?! Nejsme pece dti!

K smíchu

!

Mezi námi, pani Olgo, musí býti konec, roz-

hodný konec, bez záchvvu milosrdenství a sou-

citu ! Nestojím o to pátelství, o tu sdílnost a

upímnost! ekl jsem to již tisíckrát —
Co chce? Co vlastn chce?!

Žádám naprostý klid

!

* *
*

Vzkikl jsem leknutím a shroutil se s pim-
knutýma dlanma ke tvái do kouta pohovky.

Paní Olga stála na prahu mých dveí.

Smála se, ona se smála . . .

Odhodila sluneník a klobouk a usedla ke

mn na pohovku.

— Ale jste vy blázínek, jste vy mi rozkošný

blázínek! Tak jsem si vás nepedstavovala -

Kolem bylo šero a ticho . . .

Zdálo se mi, že se vysmívá tomu tlukotu

mého srdce. Rozkoit se mohlo samým roze-

chvním. Cítil jsem, jak vzduch zvolna nasákl

její parfumem, slyšel jsem, jak zašustl hedbáv

její sukní . . .

— A hezké to tu máte! Líbí se mi zde

vskutku. Zstanu u vás —
Trhnul jsem hlavou a zadíval se upen do

její oí. Usmívala se a prohlížela si mne tak

zvdav, tak podivn, jakoby se duše její s váš-

nivou rozkoší pásla na mých rostoucích rozpacích,

na mém rozechvní a rozilení, které chystalo

se každou chvíli propuknouti v bezmeznou zui-

vost. Nenávidl jsem ji v tom okamžiku; byla

píšerná s tma krásnýma oima, s tmi usm-
vavými rty, byl to ábel, který se radoval nad

mou bídnou zbablou duší —
— Nevíte miláku? Vy nevíte? Tož tedy

uvidíme! Ostatn pozoruji, že mne již nemilujete.

Nezapírejte, tuším, vím, že máte strach proto,

že patím jinému . . . Ale, mj drahý, zapomnl
jste jist, že já vás ješt nepestala míti k šíle-

nosti ráda . . .

Zasténal jsem vztekem a vytrhl se z její rukou ;

ale když jsem chtl vstáti a íci jí všecko s ne-

šetrnou zuivostí, ubrán iti se všemu tomu dušev-

nímu trýznní, zdálo se mi, že jsem ztratil e,
zavzlykal jsem jen nco nesouvislého, nohy se

mi podlomily a já sklesl skoro bez ducha zpt
na pohovku. Plakal jsem —

Pisedla tsn ke mn, objala mou hlavu

a zadívala se mi dlouho do oí . . . Trpl jsem

hrozn.

— Vy tedy nechcete, abych vás mla ráda —
šeptala, vy nechcete, tedy dobe, pjdu, odejdu

navždy, neuvidíte mne nikdy víc . . . nikdy . . .

Stkala, a slzy, které se jí inuly z oí, stékaly

horké na mou tvá, splývaly s mými, padaly

hoké na mé rty, .pálily na mých oích . . .

— S bohem, pjdu tedy — ekla pojednou

odhodlan, a pitiskla mou hlavu ke svým adrm
a rozpálenými rty líbala mne v šílených, ne-

konených polibcích, podléhajíc nesmírné bolesti,

která ji náhle zachvacovala.

Úzkost a soustrast dobíjely zmoenou mou
duši. Pak ale mne rázem ovanulo svdným svým
kouzlem teplo jejího tla, pemohl mne zázrak

její oí, ukolébal sladký její dech. Schvátil jsem

ji v prudké a dlouhé objetí, plné vášnivých zá-

chvv, tiskl jsem drahou její hlavu a šeptal



A. MUCHA.
SNÍH.
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chlácholivá, bolestí a zoufalstvím vykou-

pená slova, která ji zvolna tišila —

Blábolil, blouznil jsem, nevím sám co.

Vím jen, že se v tch chvílích zaernalo

ped mýma oima, nco, v co jsem dlouho

doufal a dlouho stavl, se s nevýslovným

zaúpním zítilo a já vrhl se k ní na ko-

lena a do sepjatých rukou plakal na její

klín . . .

-— Zniila jste mne, ale písahám, že

jsem vás miloval hned tehdá, kdy jste se

na mne poprvé zadívala. Zpsobila jste mi

velikou bolest, —- vzala jste mi všecko, co

mi v život nejkrásnji zazáilo, nejistji —
ale vím vaší lásce, zapomínám te tak

rychle na všecko, co se stavlo mezi nás

oba — vím, že mne nepestanete míti

ráda — líbám vám ruce, které jste mi po-

dala k pátelství a lásce — myslím, že do-

vedu být za vše vdným . . .

Mluvil jsem tisíce spletených, nijak ne-

souvislých slov, až pak náhle, když hlavy

naše se setkaly, vylíbal jsem všecku svou

rozohnnou váše do zázraných její oí,

na bílé elo, do vn vlas, na horké, roze-

chvlé rty.

Mlela, ležela klidná, usmívající se v mém
náruí, s pivenýma oima, s dmoucími se

adry, v nevýslovné rozkoši dosaženého

vítzství —
Bylo tak krásn v tom tichu a šeru

kolem, v nmž bylo lze poítati naše vzde-

chy, naše dlouhé, nekonené polibky. Za-

pomenuli jsme na celiký svt . . .

Po chvíli rozevela oi a dívala se po-

pokoji s úsmvem, s dovádivým, sladkým

úsmvem, jakoby pemýšlela o njaké roz-

pustilosti. Pak náhle vyskoila, zatleskala

do svých dlaní a bžela ke stolku k oknu,

kde stála podobizna Zošky.

Prohlížela ji dlouho a posléz, ohlédnuvši

se po mn, vzala ji a pinesla ke mn.
— Kdo je to — slyšíš — povídej, všecko

mi o ní povídej! Tedy to je ta tvá láska!

Je skuten tak hezká? . . .

Neodpovídal jsem.

Pisedla na pohovku, mazlila se a tulila

ke mn rozechvnému novou bolestí. Sáhl A. MUCHA. DEKORATIVNÍ PANEAU.
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jsem rychle po podobizn a schoval ji do své ná-

prsní kapsy. Pohnvala mne ta její zlomyslnost.

K emu? Pro práv te mi ji pipomenula?!

Doléhala vždy znovu a znovu, titulovala ji

»krásným mazlíkem« a když jsem všelijak vy-

hýbav odpovídal, tu pyšná, uražená a plná

nervósního smíchu bhala po pokoji, rychle brala

a zase odkládala svj klobouk, zašlapávajíc

všecky moje city hluboko, hluboko do prachu

všednosti. Trýznila mne nejpalivjšími výitkami,

dala se do usedavého pláe a slibovala, že se

nikdy více nespatíme.

— Miluješ ji, vi, jen ekni, miluješ ji více

než mne ! Lhal jsi ped chvílí, když jsi mne líbal

a písahal, že miluješ jen mne, mne — která

pro tebe již tolik vytrpla . . . Ale hle, podívej

se, zítra snad se o mn dovíš divné vci . . .

Vyala z kapsy malou, namodralou lahviku

a zamávala jí ped mýma oima — —
— Znáš to, poznáváš? Spí se po tom dlouho,

nesmírn dlouho . . . Zaopatila jsem si to pro

ten okamžik, kdy mi ekneš, že mne více ne-

miluješ. — -— Slyšíš, nemilosrdný, ukrutný, zlý. .

.

Její oi leskly se slzami, nemla více síly

a pemožena keovitým výbuchem kašle, klesla

s pivenýma oima na pohovku.

Pistoupil jsem k ní, s tesoucíma rukama

objal jsem krásnou její hlavu a nkolikrát vášniv

políbil. Cítil jsem v té chvíli, jak je mi drahá,

s jak žhavou touhou pilnul jsem k celé její

bytosti.

Hledl jsem ji utišiti.

Vstala bledá, s oima zarudlýma od pláe . . .

— Chci vdti kdo je — zavzlykala.

— Ale mj bože, — nejsme pece dti —
bláhoví dti — Chtl jsem t jen pozlobiti, uiniti

t žárlivou . . . Nikdo, nic to není — ostatn

eknu ti to tedy — hm — modelka to je. Mo-
delka jednoho z mých kamarád malí — nu,

jsi již klidná, postaí ti to? — — —
Dala se do prudkého smíchu, vrhla se kol

mého krku, tiskla se ke mn, nepestávajíc mne
líbati . . .

Téhož veera odvážil jsem se k otázce, která

mne pálila v mozku po všechen as našeho

duševního martyria.

A co váš manžel, Olgo? . . .

— Ach ten, — zasmála se trpce — ten ví

všecko ! Nemysli si, že bych chtla nkoho klamat

!

ekla jsem mu, že jdu za tebou, že jdu k tob —
Hm, snad si sem pijde pro mne 1 Ale ty ho

nevpustíš, ty ho vyženeš, slib mi to, prosím, že

se mne zastaneš . . .

Bylo mi úzko, cítil jsem, jak mi studený pot

stydne v krpjích na ele. Vil jsem všemu,

co mi napovdla, chtl jsem písahati na každé

její slovo. Byl jsem již tak zmámen, že bych

snad byl zabil každého, kdo by se odvážil vkroiti

do mých dveí . . .

Pece však, když se venku v ulicích sešeilo

a do našeho pokoje vpadla první záe rozže-

hnutých svítilen, vzala paní Olga klobouk, slune-

ník a podávala mi ruku:

— Pjdu, mj drahý, dnes nezstanu ješt

u tebe, ale zítra jist, zítra, a pak již na vky . . .

(Píšt dále.)

Píse o nebi, hvzdách, schumannovi a mé žen.

Du metne Seele, du mem Herz . . .

Plakala nebesa zlaté své slzy,

plakala, tiše plakala,

zalkala duše má neznámým steskem,

zalkala touhou, zalkala.

Padla si zem a nebesa v náru,

démanty, zlatém protkaná —
Duší mou prochvívá arovný nápv,

arovný nápv z Schumanna.

Mkce se vlní a bytost mou plní,

v duši se tiše rozlívá . . .

Z noci té hvzdnaté ženy mé tvá se

usmívá, tiše usmívá . . .

HANUŠ JELÍNEK.



125 VOLNÉ SMRY 12G

Bezsenná noc.

Sum starých topol nad hlavou

mi lká a šeptá dlouze

a msíc bílou záplavou

se stele v šerou jizbu mou

ve chvjné prouze.

Nemohu usnout. Mn hoí krev.

Ta bujná dívka sndá!

Žár jejích oí do všech cev

se vpil mi, její divý zpv
tam refrén hledá.

Cikánko ! Mít t tak v loktech svých

!

A na oi t líbat!

A touhou písní národních

a jemným tempem ader tvých

dát v sen se ukolíbat!

Ve dvou.

Prázdno je v kavárn. Plnoc.

Plyn stažený ztlumen zpívá.

Ospalý gentleman kleje

nad hloupjím žurnálem dnešním

a asem se pokradmu dívá

na moje dve.

Má Rža vesele žvatlá

a smje se dekadentm

a verše jich paroduje

posmšným slovem i gestem,

až gentleman seriosní

uražen vstává.

Jsme sami. Sklepníci dímou.

Jsme sami, sami vždy budem’,

sami v své radosti, bolu.

Bez boha, bez víry v život,

bez velké víry druh v druha

jdem’ spolu pece.

Život svj žijeme boun,
bez pot, bez úvah pijem’

plamenné víno okamžik.

Umíme smát se a zpívat,

život nás nauil plái

hokému ve dvou. —

Vi, pjdeme do ulic spících,

kde ticho koberce klade

pod naše kroky. Nuž, pojme

!

Noc zimní, sklenutá k výším,

dá nový akcent nám v duše,

chladný a silný.

Tak pjdem' : vždy ruku v ruce

Tak pjdem’ : chladní a silní.

Nemáme víry, le víme,

že musíme spolu. Vždy spolu.

Vztek svta se odrážet bude

o kruný dvojí.

I3nes v noci podzim improvisoval

smutení píse na své housle lkavé.

— K pianu jdete? Zahrajte tu píse.

Prosím Vás, zahrajte ji!

V ZÁI.

Ibsen : Nepítel lidu.

V tch rythmech vlá stesk hudby pohební.

Váš altový hlas se dnes divn tese.

Smím pošeptat Vám nco? Slyšte tedy:

já našel novou pravdu.

Již nelze žít! Na žiti nadarmo?

Již nelze žít. To je má nová pravda. —
Pi Vaší písni se tak lehko usne.

Nuž, bute tady s Bohem

!

KAREL TOMAN.
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K VÝSTAV ALF. MUCHY. —
Když ped více než tvrt stoletím zaal
Jules Chéret tvoiti první ze svých roz-

košných plakát, jichž poet nyní již

dávno pul tisíce pevyšuje, bylo k tomu potebí

celého jeho espritu a pikantnosti kresby, která

mu až estný titul moderního Watteau zjednala,

aby byla innost jeho vbec za umleckou uzná-

vána; a všemi svými pednostmi vydobyl si

tehdy po hezky dlouhém namáhání všeho všudy

povst umlce extravagantního, který, jak se s po-

litováním konstatovávalo, vynakládá krásný svj
talent na pouhé plakátové efemérky místo na díla

ceny trvalé.

Ale velký mistr dokal se ješt zmny názor,

a to zmny tak dkladné, ba pímo úžasné, jakou

jist nikdy sám neoekával, a kjejímuž vysvtlení

pouze vliv jeho jist neobyejného díla nikterak

nestaí.

Co se vlastn stalo v posledních dvaceti le-

tech ve Francii a co se tam dje dnes?

Nový rozkvt umní dekorativního, jeho appli-

kace pro umlecký prmysl, a hlavn vznik a roz-

hodné vítzství nového umní, umní plakátového,

charakterisují tuto zmnu vkusu na venek. Ale

úžasná, vše ostatní v pozadí zatlaující obliba

umní plakátového má koeny své hloub, v ce-

lém tom ruchu a víení hn de siclu, v celém

tom chvatu a — eknme — upímn skoro povrch-

nosti, ve které naše doba šmahem tone. Samým
spchem vyhýbá se moderní lovk instinktivn

každému hlubšímu dojmu umleckému, který by

ho rozrušil a zabral trochu z jeho drahocenného

asu
;
ale poteba umleckého požitku, která pece

jen siln existuje u moderního publika, vyvolala

a radostn uvítala toto lehounké, nerozilující

a jen zrak píjemn dráždící umní, tyto um-
lecké gallerie nárožní, kterými se tak pohodln

pokocháte jdouce za denní prací.

V tom ohledu je dnešní affichová horeka

pro naši dobu velmi charakteristická. V Paíži

platí pomalu dobrá afíiche víc než poádný obraz

a sláva a popularita Chéreta, Grasseta i Muchy
a de Feura je vtší nežli Besnarda, Aman-Jeana

nebo Dagnan-Bouvereta i Puvise de Chavannes.

Možná ovšem, že podobné výstední peceování
spadá pouze na úet okamžité záliby, ale je

charakteristické, a obava, aby se i u nás takA. MUCHA. DAMA S KAMEL1EML
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nedálo, a brillantní a effektní improvisace nebyla

stavna nad vážnou a svdomitou práci um-
leckou, diktuje nám toto stízlivé uvedení vcí

na pravou míru. Ale pece i ten, kdo je hodn
reakn naladn proti takovým výstelkm mody,

a každý vbec musí nepedpojat uznati, že

vnitní cena a tím i vliv plakátového umní na

zušlechtní vkusu širokých vrstev jest veliký,

a každý mimodk podlehne práv té brillantnosti

a effektnosti, které de facto umní afíichové de-

gradují pece jen na podízenjší místo. Je práv
v té nonchalancí, s jakou autor v tak mnohé
affichi hází celé poklady vtipu a ducha na po-

spas okamžiku, jisté svdné kouzlo. A s tím sou-

visí tsn jeden dležitý a pece asto opomíjený

požadavek dobrého plakátu: dobrá affiche má
dlati dojem improvisace. Citíte-li za plakátem

namahavé studium, práci, s jakou byl udlán,

jistou pílišnou solidnost, vadí vám instinktivn

ta námaha na nco tak lehkého, skoro vzduš-

ného, vynaložená*.

A touto lehkostí vítzil vždycky Chéret a ví-

tzí dnes i nad svým mistrem Grassetem v Pa-

íži náš krajan

ALFONS MUCHA.

Ne nadarmo myslí se pi vyslovení jeho jména

vždy v první ad na Muchu-affichistu
;
leží práv

v jeho plakátech a v illustracích k Ilsée, svým

charakterem dosti se jim blížících, tžišt jeho

umleckého významu.

Výstava jeho prací v Topiov Salonu má
velkou a nkolikanásobnou zajímavost: jako ob-

sažná ukázka nejnovjších smr vysplého de-

korativního umní u nás dosud v zaátcích se

nalézajícího, pak jako zajímavá a rozhodná kor-

rektura, pokud byly oprávnny všechny ty ne-

obyejné chvalozpvy poslední dobou z Paíže

o Muchovi k nám zalétající, a konen jako pí-

ležitost ke studii, kterými asi vlastnostmi Mucha
v Paíži nad tak znanou konkurencí zvítzil.

Nejcharakteristitjší známky napadnou hned

* Charakteristická chyba mnohých, jinak dobrých n-
meckých a nov i našich plakát. Nápadné bylo to pi pla-

kátové konkurenci pro výstavu architekt a inženýr, kde

práv Muchv plakát svou lehkostí oste a prospšn ode

všech druhých se lišil.

pi prvním projití výstavy: dekorativnost jeho

kresby a bohatství jeho ornamentální fantasie.

Mucha je talent v první ad kreslísky
dekorativní; jeho smysl pro styl je neoby-

ejný; nezdrží se stylisace v kresb ani pi nej-

intimnjší studii; vbec nikdo není více vzdálen

v kresb všeho impressionismu nežli on.

Proti kresb ustupuje jeho barva rozhodn
do pozadí; ne že by smysl pro barvu Muchovi

scházel, dokázal opak toho astji, docílil na své

nejproslulejší affichi, pro Salon des Cents (íslo

výstavy 281), v affichi pro Dámu s kaméliemi

.

(. v. 274) i na jiných barevné harmonie velké

noblessy. Ale pece jsou jeho práce jen vými-

nen také barevn myšleny; málokdy jest jeho

barva vskutku organickou ástí celku, zídka

sesiluje, stupuje dojem lineárním pvabem vzbu-

zený. Je v tom ohledu velmi charakteristické, že

Mucha asto své vci kresebn již zcela hotové

teprve ve výtiscích avant la lettre koloruje, a mnohá
jeho práce psobí lip v reprodukci pouze erné.

Také hlavn jen v kresb, vždy urité, de-

korativní a asto velice delikátní, a pak v ne-

obyejn vytíbeném smyslu pro vyplnní pro-

storu spoívá nejvtší pvab práv jeho nejlepších

vcí.

V tomto smru nejkrásnjší ukázkou Muchova
umní a dle mého náhledu jeho chef oeuvre
vbec je affiche pro Sáru Bernhardtovu v úloze

Dámy s kaméliemi. Zde je každý puntík, každá

linie od jejího istého profilu a krásných rukou

k bohatým záhybm roucha až k vtvice ka-

mélií v rohu prosycena takovým pvabem a ta-

kovou poesií, že toto Muchovo dílo bude jist

vždycky jedním z vrchol celého affichového

umní.

Vedle této cením nejvýše affiche pro Salon

des Cents, (. 281), Lorenzaccio (. 276), Papier

Job (. 279), obálku pro Quartier Latin (. 7.),

a pak známý u nás, a nyní nevystavený pla-

kát pro »výstavu architektury a inženýrství«

(Volné Smry ro. II. . I., s. 7).

Jak pímo nepekonatelný dovede býti Mucha,

jedná-li se o psobivé vyplnní prostoru, doka-

zuje nejlépe jiná z jeho nejlepších prací, »Sa-

lome«, (ís. 21), kresba taktéž již ve »Volných

Smrech« uveejnná (ro. I., seš. 12., str. 541).
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A touto pedností vyznamenávají se tém všechny

jeho dekorativní komposice, až do posledního

kalendáe, menu, pozvánky atd.

Z vtších panneaux décoratives práv hlavní

práce, »Les saisons« (. 283) nepsobí tímtéž

dojmem jako jiné jeho vci
;
vadí tu nejvíce barva,

která místy pechází do pílišné, až lithogratické

uhlazenosti a sladkosti; mimodk dávám tu ped-

nost akvarelm, kde Mucha tytéž motivy zpra-

coval prostedky daleko jednoduššími a mno-

hem procítnji zárove (Zima, , 25). Ani ná-

vrhy oken nepatí k jeho nejšastnjším pracím

(. 27—29).

Za to k novému vzletu pozvedá se talent

Muchv v illustracích k pohádce Roberta de

Flers, »Ilsée, princesse de Tripolis«.

Bohatost fantasie a improvisatorská lehkost

jeho pedurovaly takm Muchu za illustratora.

V celé jeho velmi hojné illustraní innosti lze

pesn lišiti dvojí proud : starší, jeho komposice

historické, v nichž jeho dekorativní talent jen

místy prokmitá ballastem historického a theatrál-

ního apparátu Pilotyovské školy. Jsou to patrn

zbytky vliv z Mnichovského pobytu Muchova,

které dovedly ku podivu dlouho držeti umlce
v kolejích jeho pravého talentu tak vzdálených.

Obrat dal na sebe dosti ekati, ale byl radikální.

Je to druhý proud, novjší, kde se Mucha zcela

bezohledn pichýlil ke stylisaci a ornamentu

a byl tmito odmnn velikým a zaslouženým

úspchem, a který vytryskl plnou silou v jeho

dnes už slavných illustracích kllsée. (ís. sez.

117—244.)

Ovšem nejsou ani tyto kresby ješt ideálem

moderního illustraního umní.. V illustraci vbec
jsou takovým ideálem ku p. Menzlovy kresby

ku spism Bedicha Velikého nebo Mánesovy
kresby k Rukopisu; a v illustraci sty lisuj ící a po-

hádkové cením také výše Grassetovy kresby

k starofrancouzskému románu »0 tyech synech

Aymonových«, nkteré práce anglické, nebo také

u nas známé (z jarní Rudolfínské výstavy) Le-

flerovy rozkošné akvarely k Andersenov po-

hádce »Die Prinzessin und der Schweinehirt«.

Ale nicmén je výkon Muchv více niž úcty-

hodný; pi tak velikém množství illustraci se

ovšem leckterý motiv opakuje, leckterý je dost

banální, ale pi tom co jich pinesl nových, ori-

ginálních a jakým asto smlým a roztomilým

zárove zpsobem jich používá! Listy, ruce, kv-
tiny, zvíata, mušle, oi, hvzdice, všechno jest

mu záminkou k ornamentu a se vším si pohrává

se svrchovanou lehkostí.

Tato lehkost a neobyejná jistota vyznauje
také všechny kresby a studie, kterými Mucha
svoje práce pipravuje. U jeho kresby nepozo-

rujete nikdy stín rozpak nebo nejistoty, každá

ára, cítíte, byla posazena na své místo s ne-

klamnou uritostí a smlostí; je to rutina, chce-

te-li, ale svdící o dlouhé zkušenosti a studiích.

Vbec byl Muchv ispch dlouho pipravo-

ván a pln zasloužen solidní snahou a pelivými

studiemi. Tch deset let ztrávených v Paíži tžce
a beze slávy (historie tohoto pobytu a objevení

jeho talentu Sárou Bemhardtovor je známá a po-

pulární ze všech asopis) bylo mu školou vý-

bornou. Llspch ho asem minouti nemohl
;
za-

ruoval mu ho u širokého publika hlavn jistý

eklekticismus jeho talentu a obratnost, s jakou

si dovede všechno pizpsobiti a všeho užiti ku
svým úelm. Všechno na psobilo, vlivy vše-

možných studií a styl cítíte v jeho pracích: od

Grasseta, jehož píkrosti a smlé harmonie zjemnil

a uinil pístupnjšími, ke Gallandovi, od nhož
pochází cosi akademicky ušlechtilého v Muchov
díle, i vlivy Chéreta, Carlose Schwoba i slovanské

vlivy v jeho ornamentu — to vše dovede Mucha
spojití a spracovati v styl sob vlastní, pvabn
idealisuj ící a neurážející nikoho. Jsa jednou z tch
šastných povah, které mají dar okouzliti a uspo-

kojiti každého, Mucha získává velké publikum

svým sladkým pvabem a uspokojuje i písné

soudce skutenou distinkcí a noblessou svých

prací. Tak, jak se dnes v plné síle a rozkvtu

svých 37 let nám jeví, stojí tu Mucha jako sku-

tený a právem slavený' umlec, ba jako jeden

z pedních representant souasného umní de-

korativního.
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ZPRÁVY UMLECKÉ.
- UMLECKÁ KOMISSE PI MSTSKÉ RAD PRAŽSKÉ.

Pátení schze dne 19., 26. listop. a 10. pros. spolku archi-

tekt a inženýr shromáždily neobvykle etné pusluchastvo.

Referovala v nich, vyhovujíc zvláštnímu pání spolku archi-

tekt a inženýr, komísse umlecká pi mstské rad pražské

o dosavadní innosti svojí*. Komisse po dobu trvání svého

obírala se celou adou záležitostí, v nichž tázána byla radou

mstskou o radu i jimiž samostatn pracovala v zájmu úpravy

Prahy. Iv prvnímu ítati sluší jednání ohledn zamýšlené stavby

gymnasia na malostranském behu vltavském, záležitosti stavby

umlecko-prmyslového musea u Rudolfina, v píin zacho-

váni kostel sv. Václava, sv. Vojtcha (u Prašné brány) a

bývalého kostela sv. Jana >-Na prádle« na Malé Stran, v zále-

žitosti stavebních ar na Újezd, u sv. Ivlimenta a na Seno-

vážném námstí, v záležitosti postavení pavillonu Hanavského,

v záležitosti postavení pomníku Husova na Staromstském

námstí (komisse dotázána byla, které z dvou míst vyzna-

ených na tomže námstí jest odporuitelno), v záležitosti

prkopu letenského, prlomu »U Klí« na Malé Stran,

v záležitosti opravných plán obvodu assananího, v zále-

žitosti stavby v Nerudov ulici naproti paláci Thunovu, v pí-

in opravy menší mostecké vže malostranské, v píin
opravy uliních ar v okolí kostela na Slovanech a j. v.

V záležitostech jiných pracovala umlecká komisse, aniž

o to se strany obce piožádána byla, bu proto, aby památky

vystavené nebezpeí zbourání zachránila, anebo aby podnt

dala ku innosti, záchranu tu v dobách píštích zajišující.

Tak jednala ku p. ped sboením prelatury u sv. Miku-

láše o zachování této památky umlecké a požádala mstskou

radu o zachování téže z dvod jak umleckých, tak i hospo-

dáských, podala návrh, z kterých dvod by obec pražská

mla domáhati se smle bezplatného vrácení pozemk, na

nichž naveženy byly hradby mariánské, aby prostedk pro-

dejem pozemk tchto získaných použiti mohla k zachování

starých památek pražských a úprav Prahy, jako se stalo ve

Vídni, kde tímto zpsobem zízen byl tak zv. Erweiterungs-

fond, ze kterého hrazen byl náklad na celou adu monumen-

tálních budov; pimlouvala se dále u slavné mstské rady,

aby zakupovány byly skupiny dom pro vzhled Prahy

dležité, zejména pi behu malostranském, radila k podání

žádosti za osvobození daní na 18 let pro nové stavby na

dležitých súženvch kižovatkách, poizovala soupis tch praž-

ských staveb, o jichž zachování v prvé a druhé ad dbáti

se musí, piinila se o to, aby zajímavé architektonické detaily

byly odlívány a náležit reprodukovány, piinila se u zem-

* Dle intenci spolku architekt a inženýr nebylo úelem tchto

tí veer jen informací se strany umlecké komisse nabyti, ale

také debatou rzná stanoviska v této záležitosti objasniti; proto

pozváni nejenom lenové komisse a spolku, ale také lenové mst-

ské rady a komisse assananí; le poukázalo se, že ani lenové

mstské rady, ani lenové komisse assanani, a pímo byli apo-

strofováni, do debatty ped fórum odborník zasahovati nechtjí.

To, co ekl pan radní Dr. Chudoba, bylo nevcné obviování um-
lecké komisse z neupímnosti (kdo v té peci bývá, jiného tam hledá)

a preceptorský zpsob, jakým vytýkal pan radní Tereba zlehování

mstské rady, byl naprosto neodvodnn a v nesouladu s celým

vážným jednáním schzí.

ského výboru o zachování sgrafit na arkýi námstí malo-

stranstského, jednala o ustanovení výšek nových staveb na

Malé Stran a o tom, jak by náhrada majitelm tchto dom
stanovena a uhrazena býti mohla, pojednávala o zachování

zbrojnice (palác hr. Michny)
;
vedle toho lenové umlecké

komisse obcovali schzím komisse technické pi schvalo-

vání pedložených návrh na prelí dom.

Z množství pedložených otázek, v nichž dožadovala

se slavná mstská rada rad umlecké komisse, zejmo, že

takováto korporace již dávno ustavena býti mla, a že ne-

popirateln v mnohých záležitostech v uplynulých létech e-
šených Praze vzešly nenapravitelné nevýhody z toho, že

nestávalo již dávno korporace, která by se ešením podaných

otázek výhradn ve všestranném uvážení všech okolnosti

(esthetických, komunikaních, právních, finanních, zdravot-

ních atd.) byla zabývala. Z astých pak dotaz stran no-

vých regulaních ar skorém ve všech tvrtích msta vy-

svítá, že obecní zastupitelstvo vnuje jim skorém výhradn te-

prvé tehdy pozornost, když k tomu donuceno byk> stavební-

kem, jemuž dle stavebního ádu vyhovti se musí. A konen
z celkové zprávy se ukázalo, že vedle uvedených tuto záleži-

tostí vci asto daleko dležitjší vyizovány byly beze

všelikého dobrozdání umlecké komísse, (napadá nám tu ku p.
nový most u Národního divadla, zvýšení a upravení ostrova

steleckého, upravení beh vltavských pi tvrti svatopetrské

a u Karlina, zvýšení, ohrazení a upravení ostrova Velkých Be-

nátek, zízení mostu tamže, záležitost zamýšleného nového mostu

ku silnici pod Letnou, upravení ásti msta na hradbách marián-

ských v okolí Nového svta a Bruské brány, projektovaná

silnice a tunel pod Vyšehradem, zamýšlená nová silnice Je-

lením píkopem.)

Referáty o innosti umlecké komisse neumožnily nám

sice podrobn poznali elaboráty, které mstské rad byly

podány, avšak vysvitlo z nich, že innost umlecké komisse

na radnici je sice trpnou, že však rad její asto dbáno není,

že na její podání asto ani odpovdno nebylo a že ani o zá-

ležitostech s inností její se kižujících zpravována nebyla;

zkrátka, komisse umlecká nenalezla pi rad mst-
ské té podpory, s jakou setkává se innost po-

dobná za stejnými cíli jdoucí ve mstech
j

i n ý ch.

Pomr umlecké komisse k mstské rad osvtlil také

dopis uveejnný v denních listech, který byl odpovdí na

podaný umleckou komissí dávno již návrh na zmnu regu-

lace assananího obvodu; dopis ten i dvody v nm obsa-

žené svdí o tom, jak lada král. hl. msta nkdy »vážn«

se obírá otázkami pro Prahu veledležitými. Prazvláštní svtlo

na opravdovost a vážnost s jakou jedná se naproti umlecké

komissí vrhá zmínka v referáte o innosti um. kom. uinná

o tom, jakým zpsobem jednalo se ve tílenné komissí in-

formaní mstské rady, sestávající z pán Gregora, Vlka

a Neuberta, o opravných návrzích assananíko obvodu staro-

mstského, pedloženého umleckou komissí, a o samostatném

návrhu v téže píin arch. Múnzbergera. Ze tí pán výšs

jmenovných súastnil se informací posléze p. námstek Karel

Vlek samojediný a slavná mstská rada zásluhou téže in-

formaní tílenné komisse zamítla potom až na nkteré

nepatrné zrnny návrhy komisse umlecké, pes to, že
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svého asu pijaté a uzákonné plány assananího obvodu

nejen v komunikaním ohledu, ale i esthetickém a hospodá-

ském nevyhovují a v nkterých ástech svých zmnním po-

bežní árv vltavské nemožnými se staly, pes to že oi-

vidno bylo, že pi jich provádní obci valné škody vzejdou.

Divíme se, jak mohla umlecká komisse, která jest, jak

se praví, poradní komissí mstské rady, pistoupiti na to,

aby pokyny a elaboráty její prosívány byly sítem njaké

nové, libovoln a doasn z mstské rady utvoené komisse

Vru, že se celá vc podobá neupímné he, když výsledky

prací jedné stálé komisse pochovávají se v doasné libovoln

zvolené komissí jiné. Proti takovému, práci a snahy opravdo-

vých, obtavých pracovník maícímu jednání a proti asto

dobe vymyšleným diplomatikám elili by se mlo vždy v as
náležitým jich odhalením a osvtlením.

Dle našeho zdání nevyhnutelno bude, aby komisse um-
lecká zdvodnila své návrhy interessentm z nejširší veej-

nosti, ato díve nežli jsou uhlasovány komissí jinou anebomst-

skou radou. Kdyby se tak bylo stalo v ohledu potebných

a nevyhnutelných pemn v obvodu assananím, bylo by

možno, aby jediný pan radní pochoval elaborát, na nmž
umlecká komisse po msíce pracovala? Bylo by možné

uhlasování v záležitosti této v mstské rad, když by v as
známy byly lenm mstské rady závažné dvody, pro

nž odporuuje umlecká komisse tu neb onu zmnu? Neod-

poruuje se tu, co asto i jednotlivci v zájmu vlastním iní,

aby umlecká komisse návrhy své s odvodnním tisknouti

a lenm mstské rady ped hlasováním doruovati dala?

Komisse umlecká má k tomu pece prostedky a jest nyní

kruhm širším do jisté míry zodpovdná za to, aby volila

k uplatnní dobe mínných .svých rad prostedky zdar zaji-

šující. Není pece možno, aby valná ást mstských radních

pístupna a vdna nebyla za informace v otázkách úpravy Prahy.

Jen vasnou informací udolati lze bu nedobrou vli, jindy

nechápavost anebo v nkterých pípadech i zájmy osobními

diktovanou nevraživost, které brání dlati, co prospch obce,

co prospch Prahy žádá.

Když umlci eští dovolávali se pi obecním zastupitel-

stvu zízení užší a širší poradní komisse v záležitosti úpravy

Prahy, byli si vdomi nevyhnutelné poteby komisse takové

;

nyní veejn podaný referát o innosti její, o množství ji

pidlených a pece ješt celý obsah nevyerpávajících prací

ukazuje, že dávno již innost, spadající v kruh záležitosti

této, pidlena býti mla korporaci se záležitostmi tmito vý-

hradn se zabývající a podrobný postup, jaký tehdjr v pa-

mtním spise Umlecké besedy a spolku architekt a inže-

nýr byl oznaen, co jedin možný a pirozený pro docílení

nápravy v záležitostech úpravy a zachování historického i um-
leckého rázu Prahy úpravy se objevil.

Doufáme, že zdar innosti umlecké komisse po vzájem-

ném pochopení se s radou mstskou, k nmuž v zájmu

Prahy pi dobré vli obou stran se dojiti mže, se z plna

dostaví, až innost ta odpovídati bude pln páním tehdy

projevovaným. Komissi umlecké pejeme vytrvalosti v práci

a pedevším osobní obtavosti její len. Dležité tyto pro nás

záležitosti žádají více, než obvyklé týdenní schze komissní

:

bez znané innosti jednoho každého lena, bez dkladného

a asto tžkého všestranného studia, však pedevším bez té

vzácné nyní již vlastnosti, aby pro zájmy vyšší zapome-

nuto bylo asto i zájm osobních, nelze doufatí v žádoucí

výsledky.

Z projevu pana Dra Chytila pi poslední schzi souditi

se mže na to, že v kruzích intelligence našla by innost

komisse umlecké ochotné podpory a je jenom na umlecké

komissi, aby se jí vždy v as dovolávala.

V debatu o innosti umlecké komisse snad nadbyten
široce zasáhla otázka letenského prkopu. Promluvil pro

ni proti intencím umlecké komisse jeden z referent její, pan

architekt Rostšlapil, a len spolku arch. a inž. p. stav. Múller,

proti p. vrchní inž. Seidl. Dvody esthetické pro podnik tento

nemluví a také nikdo o nich se nezmioval. Zstává stále

pi tom, že proti mluví i dvody finanní, pro uvádny vý-

hody komunikaní, výhody plynoucí ze získání materiálu pro

obor assananí a poukazování na píští tvrt villovou na

pláni letenské. Doufáme pak, že ony dvody finanní pohbí

konen projekt prkopu, podniknutého ne na okrasu, ale

k vyvolání nemožné tvrti villové; pravíme nemožné, a-li

by Praha nechtla z polovic zdarma pozemky ty bohatým

soukromníkm vnovati s. — ls.

- AKADEMIE VD A UMNÍ udlila M. Alši za výbor

jeho prací vydaných spolkem Mánes cenu 1000 zL — Ko-

nen tedy akademie mohla se odhodlali k ocenní dlouho-

leté innosti Alešovy, protože uvidla práce jeho na hromádce;

díve strádající Aleš té pozornosti nedošel, patrn proto, že

nemohla se najít píležitost za kterou by bylo jeho svérázné

umní a mnoholetá innost odmnna. — Dále udleny byly

menší ceny (stipendia): V. Bartokovi (250 zl.) za nástnné

malby v Mstské tržnici a V. Trskovi (250 zl.) za genre » Pi

ohníku .
— Cena estného uznání v rakouské mn

(1 000 zl.) udlena prof. Yácl. šl. z Brožík za nedostaten hono-

rovaný obraz: Tu felix Austria — — Výborn! Pro? lnu

vzpomínáme, že Joza Uprka za celou svoji úsilovnou práci,

za všecky svoje respektuhodné neobjednané obrazy v uznání

zásluh a k materielnímu zabezpeení ped nedávném byl od-

mnn touže akademií také estnou cenou — malou zlatou

m e d a i 1 1 i í.

- STAVBA JUSTINÍHO PALÁCE. Nutno opakovati:

Z dvou hledisek možno nazírat na žádost Spolku architekt

a inženýr rozhodujícím instancím, by státní stavby monu-

mentální v echách byly zadávány nouze umlcm této zem.
Tato dv hlediska, sice na jediném základ rovného práva

spoívající, ale ve svých dsledcích tak rozdílná, možno vy-

jádit krátce takto: Bud stát bude pinucen zadati práci v e-
chách umlci z Cech, k emuž smuje žádost a pak se mu
dává právo, použít tohoto zpsobu zadávání všude jinde,

vídeské práce svit jen Vídeanu, stavby Alpských zemí jen

Nmci a stavby Halie pouze Polákovi, aneb z druhého hlediska,

námi pipomenutého jest stát povinen každou svoji monu-

mentální stavbu kdekoliv vykonávanou otevití architektm

všech svých zemí, bez jakékoliv protekce a milosti ve veejném

a každému umlci pístupném konkursu. Nuže, které stano-

visko jest eskému umní prospšnjší? Prvé, zdající se více

vlastenecké, podává eským architektm tu skvostnou možnost,
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jednou za ticet let (nej menší to intervall, v nmž stát bude

v Cechách stavt monumentální budovy) se pustit do kon-

kursu, pi emž možnost súastniti se zápasu o stavby mimo-

eské bude svrchuzmínšným principem na dobro zniena;

co zde se bude ekati s touhou na nový projekt, budou za

hranicemi rst velkých aichitektur celé tucty. Pi druhém

však hledisku, žádajícím na státu vždy a všude svobodnou

soutž a zamítajícím každý separatism jako zdroj nadržování

a hýkání jen jedné ásti umlc (ku p. Víde), poskytuje

se eskému architektu nejen možnost zvítziti doma, ale také

v cizin skížit epel svého umní se zástupci zemí jiných.

Rozumí se, že pak pée o eské umní nesmla by se pro-

jeviti jako dnes pouze podáním vlastenecké žádosti, ale usi-

lovnou prací a napjetím všech sil, aby domácí posice byla

uhájena a za hranicemi nové dob}’ty. Kohorta' našich archi-

tekt, tolikráte se již osvdivší, pi dobré vli a trochu té

námahy by mohla trochu širší pole opanovat, nežli jak tomu

omezený kruh psobnosti, svrchu zmínnou resolucí žádaný

dovoluje. A pak; Na toto rozsáhlejší zápasišt ekají mimo

architektury též naše umní výtvarná, sochaství a malíství

i umní zdobná; ta mohou se rozvíjet! jen pi astjších po-

kusech, ta taktéž požadují rozsáhlejší okruh a ne jen ony

ídké a sporé píležitosti, jež by písným vyplnním zásady

autonomie jim byly podáván}^.

Uznáváme však, že definitivní rozhodnutí o patiné cest

písluší umleckému stedisku, v té vci nejvíce interessova-

nému. Pro architekty jest ono stedišt ve »Spolku architekt

a inženýr* a my vzdáleni korrektury jeho usnesení, upo-

zorujeme pouze na jeho stanovisko.

O záležitostech sochaství a malíství se týkajících mlo
by se rovnž tak rozhodovati v podobném stedisku

;
toho

však po dnes nestává a dlouho ješt stávat nebude. Na leny
nejetnjší a nejbohatší Umlecká Beseda, jež sama ústy svého

pedsedy na mimoádné valné hromad letošní prohlásila, že

spolkem umlc býti nechce a že spíše inklinuje k tomu,

státi se spolkem pátel Umní, skuten dnes, kdy celá ada
eských umlc z ní vystoupila, nemže nikterak init ná-

roky na titul eského stediska umleckého. »Mánes« pak

zstává stále jen, jak se praví, spolkem »tch nejmladších«,

nebo výtvarníci »starší« tebas úspšnou innost jeho uzná-

vali a i moráln podporovali neuznávají za vhodné svým
lenstvím (a inným, pispívajícím, a zakládajícím) význam
jeho zvýšiti a v dalších akcích jeho závazn inn se súastniti.

A spolek njaký nový ? — Obáváme se, že nynjší osobní
nevraživost zmaí znova dobrou vli jednotlivc smující
k tomu, aby pro podobné existenní otázky se našlo závaž-

ného korporativního hlasu. KAREL PELANT.

VÝSTAVY.
- VÁNONÍ VÝSTAVA UMLECKÉ BESEDY. Ped rokem

domnívali jsme se, že po zízení Topiova Salonu jest nám
se posledn zmiovati o vánoním trhu Umlecké Besedy;

naše domnní bylo také pozdji utvrzeno tím, když starosta

její p. Snirch prohlásil, »že Beseda jest spolkem, jehož hlav-

ním úelem bude šíení umleckého vzdlání mezi nejširšími

vrstvami. « Le skutky ukázaly, že ani naše domnní ani slova

výše zmínná nebyla oprávnna; trh vánoní oteven i letos,

a jakými prostedky má být mysl obecenstva k umní po-

vznesena, ukazují díla v nm V3
rstavená. Ze 114 pedvád-

ných jest pouze 37, tudíž jen 32°/
0

náležejících bratím
Liebscherm a tím udán i celkový ráz této exposice;

s nimi rovnocenn — ne snad kvantitativn ale kvalitou —
vystavuje Jos. Zeníšek svoje sladké a hladké obrázky, vzbu-

zující obdiv sextán a nadšení bodrých fará umni také

rozumjících*
;
dále Klár, Luáek a erný.

- VÝSTAVKA PLAKÁT PRO VÝSTAVU MANESA jako

malá ukázka vnitního spolkového života representovala

se velice slušn. Pi skrovné 50 Korunové odmn sešlo se

z kruhu Manesa více návrh, nežli získal konkurs na

plakát výstavy architektury temi cenami po 200 zlatých,

100 zl. a 100 zl. opatený a k nmuž byli osobn po-

zváni tém všichni vynikající malíi eští. Jest to zjev ruchu

a píle tím potšitelnjší, ím smutnji dopadávají soutže

jiné, bohatými korporacemi vypisované; jest teba vzpome-

nouti konkurs Umlecké Besedy na plastickou prémii se temi

cenami v obnosu 100, 30 a 30 zl., k níž došlo pt a to ješt

z ásti podmínkám nevyhovujících návrh; konkursu na obálku

Umlecké Revue s cenou 100 zl. tímtéž spolkem vypsaný,

k níž nedošel návrh ani jedinjl atd. Nad tak malou cenou

vzhledem k umlecké práci bylo kdesi krouceno hlavou; za-

pomenuto, že cena na skizzu je pomrm spolku zcela

pimena, což uznáno i konkurujícími, kteí nežádajíce ne-

možné obti na spolku sami ji dle sil svých pinesli. Co pak

se týe domnnky, že jury porušila ád konkurenní, nevy-

stavivši plakát prvou cenou poctný, sdlujeme, že toto ustano-

vení jury bylo za souhlasu všech konkurujících provedeno,

když jim všechny návrhy (tedy také ten cenou poctný) ped-

loženy byly. Rád konkurenní pece není k tomu abj" vyhovl

kde komu z publika, nýbrž pedevším tm, kteí jsou konku-

renci nejblíže — soutžícím.

— VÝSTAVA ARCHITEKTURY A INŽENÝRSTVÍ vlastn

její výbor pro umlecký prmysl, rozesílá k umlcm deko-

rativním následující provolání, které vzhledem k jeho zajíma-

vosti z vtší ásti uveejujeme: »Na dostáné výstav archi-

tektury a inženýrství v Praze roku 1898, na výstavišti v Krá-

lovské Oboe, péí výboru pro umlecký prmysl upravena

bude i dekorativní dvorana, jejíž úelem jest snésti na

jediném míst ukázky dekorativního umní velkého smru,

pokud se týe zevní výzdoby. Budou tu zastoupeny r o z-

m ani té ukázky ásti facad v malované, sgrafitové, na-

nášené a jiné a jiné výzdob v nej rznjších slozích,

dále portály, pomníky, sarkofágy, náhrobky, fontány, oltáe,

vázy, kandelábry, studny atd., vše ovšem v pirozené veli-

kosti a bu v sádrovém odlitku anebo v píslušném mate-

riálu provedené. — Vyjmuta jsou ovšem díla umlecká, jež

nesouvisí s architekturou, tak na p. obrazy štaflové,

podobizny, figury z facad, pokud nemohou býti na míst (na

výstav) na facadách pipojeny k architektue. — Vzhledem

k omezenosti místa nebude lze v dekorativní dvoran umí-

stiti vše, co k výstav pihlášeno bude, aby však pišlo tam

to nejlepší a nejvýznanjší, co eskému umní v tomto

oboru dává ráz, rozhodne o pipuštní porota, sestávající

z umlc a odborník na slovo vzatých. Každému, kdo hodlá

v tomto smru výstavy se súastniti, bude podati ne ano-
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nymn do konce msíce ledna nákres anebo m o-

deJv.jedné dvacetin pirozené velikosti provedený. Záleží

velice na dodržení lhty vymezené k podání skizz a do konce
ledna 1898 stanovené, aby potebné pípravné práce:

kostry atd. mohly by ti v as provedeny. Návrhy náležit
a pesn oznaené zasílati jest do kanceláe výstavní,

veškeré dotazy zodpoví a bližší informace sdlí pedseda pro

oddlení dekorativní, ádný professor eské techniky Jan Koula,

jakož i kancelá výstavní v Praze, v Husov tíd ís. pop.

158-1. st., 20 nové (Clamv palác). K návrhm po prošlé

lht došlým nebude možno pihlíželi.*

— O VÝSTAV UHLOV slíbili jsme v minulém ísle

referát — ale vypuštním jeho nebylo by umní ublíženo.

Fxposice mla snad význam poun národopisný, ale nesnesla

písného mítka, k jakému opravuje sebevdomé kollek-

tivní vystavování. Fmil Uhl jeví se spíše jako cestující amatér,

kterého svtla a barvy Orientu svedly k malování. Nkolik

obraz upozorovalo na se velkými rozmry; z nich »Život

na Nilu« byl malbou, jakou provede každý dobrý dekoraní

malí, »Žena levity efraimského« snesla by znaného zmen-

šení, aby spousta kamení na obraze nehrála hlavní rolli.

»Útk do Egypta« byl dosti pozoruhodný krajinou. — Dobrými

byly nkteré menší studie, na nichž patrno, že malovány a do-

koneny byly na míst dle pírody. —

— Ped asem referovali jsme o tom, s jakým výsledkem

potkala se snaha umlc eských v ohledu na korporativní

representaci na výstav svtové v Paíži. Tentokráte podobn
jest nám referovati o souborné výstav, jejíž uspo

ádání zamýšleno ve Vídni. Odbýváno nkolik schzí dvr-
ných, jejichž resultát pak sdlen na všeumlecké schzi u Cho-

dr dne 25. listopadu. Zásadn sice hlasováním rozhodnuto,

že umlectvo eské má se súastniti výstavy umlecké ve

Vídni za píinou jubilea císaského, ale pi debat pozdji

se dostavivši shledáno, že podobná úplná výstava ve Vídni

a již v místnostech spolenosti, staré »Kúnstlerhaus« anebo

»Secesse« je nemožná z toho dvodu, že jednotliví vynikající

representanti umní eského k obma spolenostem rzn
pátelské postavení zaujímají, nad to pak ani jedna ani druhá

spolenost celkové representováni umní eského do programu

své jarní výstavy jubilejní nepojala a místnosti své umní
eskému k disposici nabídla jedin na dobu pozdjší, ervnem
poínající. Oba tyto dvody (nesjednocennost a nemožnost

vystavovati korporativn) mluví v neprospch výstavy vídeské,

bez ohledu na to, jak ta stará — k nám echm »vždy ta

stará Víde« — dala nám pocititi práv v posledním ase toto

jubilejní období, svoji lásku a píze. — My vítali jsme výše

eenou výstavu jako korporativní, jako zkoušku pro

píští korporativní vystoupení v cizin. Jako jubilejní nebu-

deme ji moci sympaticky pivítati ani v Praze, ani ve Vídni.

— REFERÁT o výstav Uml.-prmysl. školy a výstav

Brožíkova obrazu: »Zvolení Jiíka z Podbrad za krále e-
ského* odkládáme do ísla píštího.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v Praze.



ÍSLO 4. RONÍK II.

Komedie. — monology ubo-
hého LOVKA. — NAPSAL
KAREL ENGELMULLER. ( Pokra.

)

Píští den nepišla

—

Uplynul týden a nezjevovala se.

Snad pece bude všemu konec! Snad pece!

A pi té myšlénce mi bylo úzko kolem srdce,

tak njak mocn se mi zaínalo stýskat po její

bytosti, volal jsem ji zpt, nechtl jsem ji tak

náhle ztratit; kladl jsem ruku, kde její spoinula

a líbal pedmty, kterých se jen letmo dotekla.

Opakoval jsem slova, která zašeptnula, chodil

místy, kterými ona pebhla v návalech nžnosti,

zlosti i zoufalství.

Pro nepichází, pro nejde?

A zase jsem se modlil, abych ji již nikdy

více nespatil. Byl jsem v tch dnech zkrátka

rozmazleným bláznem. Nevdl jsem, co vlastn

chci. »Ukaž mi muže, jenž není otrok vášn
a uvnit srdce jej nosit chci, ba v srdci srdce

svého«, íkal jsem a tšil se Hamletem.

Nevdl jsem chvílemi, zda mi v hlav ten

i onen šroubek nepovolil. Njak se tam všecko

viklalo, potácelo, mátlo ... Co se vlastn stalo,

opakoval jsem si vždy znovu. Co se stalo?! Nic,

pranic! Njaká panika se do mne zamilovala!

K emu tolik duševních komedií ? ! Staí, budeme-li

nosit hlavu a nos vzhru — a v klidné, roz-

marné chvíli to jednou pošeptáme nkde v kavárn
svému dobrému kamarádu . . . Ale tomu nej-

vrnjšímu, nejoddanjšímu — chachá . . . Taková

panika je velice delikátní vc!

Vylezl jsem opt ze svého doupte a bloudil

dlouho ulicemi. íkal jsem si, že musím na vzduch,

abych nezahynul, že jsem nemocen, že si za-

opatím to i ono a zatím jsem hledal jen ji,

paní Olgu. Utíkal jsem za jakous dámou, která

mla bílý, krajkový sluneník, vlezl jsem do tram-

waye, ve kterém se zamíhal hedbávný živtek

heliotropové barvy. Touha má spatiti ji zase

stávala se zuivostí. A pece vždy, kdykoli jsem

myslil, že již již jsem jí na stop, musil jsem

ustoupiti klamnému peludu : . .

I v noci se mi o ní zdálo.

Zjevila se mi v nejbizarnjším snu.

Zdálo se mi, že sedím na kocábce uprosted

šíroširých vod, že bloudím již sedmý den vy-

hladovlý a vysílený, mezi ohromnými spoustami

do bila rozeených vln, dlouhými, nekonenými
plánmi, které na všech stranách uzavíralo jediné

nebe.

Vidl jsem sedmkrát, jak slunce zoufale a s na-

chem studu se topilo, jak msíc se tomu z plna hrdla

smál a volal k tomu pokoení velikána tisíce

stíbrných, smíchem rozdovádných hvzd . . .

Vidl jsem, jak moe dovede si úlisné hrát

s mojí kocábkou, hladit její boky, líbat její pí,
jak dovede být klidné, nevýslovn milé jako

smích dítte. Díval jsem se do przraných vod,

jako se díváme do oí milenky, chceme-li zvdti,

jak mnoho asi dobroty a istoty je v té její duši —
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A poznal jsem také, jak moe dovede být

vášniv vzteklé, jak dovede odkopávati v zlosti

a nemilosrdenství moji loku; zakrýval jsem si

oi ped tžkými, nízkými mraky, a ohnivými blesky

rozpoutaných, podráždných živl.

Bylo mi bolestn v nesmírné té opuštnosti.

Oekával jsem smrt ... a zatím cítil jsem

jen hlad, veliký a houževnat dotírající, zimu

i horko. Údy byly ztuhlé, jako cizí . . . Snad již

ani krev v nich neobíhala.

Kolébal jsem se v neznámu, nevda, v kterou

stranu leží svt, jejž jsem lehkomysln a v šíle-

nosti opustil, nepátral jsem nijak po zamlžených,

jako nadechnutých nkde na obzoru pedzvstech
zem.

Chtl jsem jen umíti, chtl jsem utéci, zmizeti

v jedné chvíli všemu, lidem, zvíatm, zemi

a proto jsem vyjel v tiché zamlžené noci v širé

moe — daleko, jinam, na konec svta — —
A již jsem se tšil, jak tam daleko, nkde

na konci svta, až bude kolem to ohromné ticho

uspaného moe, nebe rozzpíváno do modra, slunce

v plném smíchu, vztýím se náhle ve sve kocábce

a jako naschvál, sám král, sám pán, bh té

poušt, peruším to nekonené ticho vlastním

svým žbluk —- — — —
A s jakou vášní jsem se na ten okamžik

tšil, s jakým vzdorem a pýchou utekl jsem

svtu, tleskl vesly o vody a skrze zuby zasyel

kletbu všemu — s takou práv malomyslností

a hrzou díval jsem se nyní s široce rozevenýma
oima v ped a ekal sláb, vyhladovlý, zmuený
smrt . . .

Však hle, to moe, jakoby mi znovu dýchalo

vstíc tu opojivou, mládím a štstím provanutou

pohádku života, omamovalo mne svým kouzlem

a poesií lidských snah a cit, posýlalo mne ze

svého klína zpt, tam do vn rozkvetlých luk,

rozšumlých les, do tepla nízkých chaloupek

a rozbouených hýivým životem promenád veli-

kého msta, [tam daleko, v známé mi zemi . . .

Bylo mi náhle do pláe, do prudkého, bolestného,

zoufalého pláe. Hlava má rozkvetla vzpomín-

kami nejšastnjších dn mého života -—
• a tu

se mi pojednou zdálo, že v dáli se zamíhal,

zaernal, vynoil nad spoustami vod zem, malý

ostrov -

—

Prsa zvedla se neznámým, nevýslovným vzde-

chem pociované rozkoše. Napnul jsem poslední

své síly.

Pistál jsem —
Osamocený ostrov, zapadlý, neznámý, bez

lidské duše. Malý ráj, jak nám o nm vyprávli

v povídkách o Robinsonovi. Zázraná zahrada

plniká balsamových houštin, cypiš, sosen a

jilm, propletených kvtnatými oblouky, ožive-

ných nesíslnými roji skehotavých papoušk,

pisklavých kolibík, smutn a sladce vrkajících

holub. Tisícero jesky a živých plot spleteno tu

z hustých ratolestí staletých strom, ovšeno
guirlandami plané révy, ržovými trsy lián a

svlac. Neproniknutelné lesy citrin, bílých ma-

gnolií, cedr a fík. A mezi tou rajskou nádherou

lehký šustot zelenavých had, šedých volavek,

ržových plameák, kteí s rotami opic pro-

vádjí na pokraji vod, nad ohromnými propastmi,

v spletenici nejpestejších kvt, nejomamnjších

vní svoje nekonené salto mortale . . .

Klesl jsem únavou, oi se mi pivíraly, zdálo

se mi, že jsem pišel zemít do té krásy kolem.

Nedýchal jsem, nevdl chvíli o sob, byl jsem

ve mdlobách —

A když jsem oi rozevel, byl arovný veer,

rozkošný, páchnoucí vní sosen, tamaryšk a

akacií — a vedle mne sedla Žoška — —
S planými ržemi ve vlasech, s náramky,

náhrdelníkem ze sklenných perel, s podkasaným

šatem, sedla u mé hlavy a dívala se tiše a

dlouho na mne svýma velikýma oima.

Chvl jsem se na celém tle, slzy mi vytryskly

a zalily mj zrak. Nesmírný smutek mne za-

chvátil, ale mírnil se zvolna, mnil se v spoko-

jenost, tichou radost, v horeku nejsladší roz-

koše . . .

Nemluvila, netázala se . . .

Nadešel tedy konen okamžik vykoupení!

Jsem s Zoškou sám, tak sám, na pustém ostrov,

daleko ode všech lidí, ode vší špíny a bídy lid-

skosti, daleko svta a jeho smutného klamu.

Nikdy se nevrátíme, nikdy!

Duše naše splynou vjedinou nejsvtjší, dávno

vytouženou píse nevýslovné lásky.

Beru a líbám bílé, drahé její ruce plný vd-
nosti a oddanosti.
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Ležíme na mkkém mechu, ve stínu rozkvet-

lých magnolií, a díváme se jak slunce ohniv

zapadá, rozhazuje marniv spousty zlata po

vlnách moe, krvácí a umírá v dlouhých, roz-

žhavených prorvách zamodralých chmur . . .

— Žoško, Žoško — svátá, nejsvtjší duše,

vn má — šeptám v horece milování.

Neodpovídá, dívá se jen smutná, plná strachu

a hrzy a ukazuje malou svojí rukou na širé

moe, na nmž vznáší se bílý, nezetelný bod,

mní svoje tvary, ztrácí se a zase objevuje, bere

na se podobu ptáka i rozbouených, rozpnných
vln, blíží se rychle, roste, míhá se již zcela

blízko . . .

Poznávám bílou plachetní lodici, vidím, jak

pistává, a jak na beh vyhoupla se svižn, lehce,

plná pvabu a koketerie — paní Olga —
Vzkikl jsem zdšen! — — —
Probudil' jsem se.

Cítil jsem, jak mi hlava hoí, rty jsou vy-

práhlé a v prstech probíhá zimniné chvní.

Venku polehounku, sotva znateln svítalo . . .

Lehké mlhy zbarvené našedlým písvitem jitra,

tlaily se kolem oken, nahlížely do mého pokoje,

jakoby jej chtly svým vlhkým, chladným po-

zdravem zatopiti.

Chtl jsem vstáti, ale byl jsem píliš zemdlen.

Klesl jsem do podušek a vzlykal.

Venku zaínalo ráno. Bylo již slyšeti tlumený

rozhovor dvou setkavších se dole na ulici lam-

pá, smjících se nemu, hrubým, hlasitým

smíchem. Nkde stranou bouchla tžká domovní

vrata a vedle, za zastavenými dvemi, cinklo

chvílemi nádobí, ozval se ženský hlas, pešly

chvatn dušené kroky . . .

Usínal jsem znovu, ale cítil, jak zima mnou
lomcuje a tlo hoí v mocné horece . . .

* *
*

Chodím jako nerozumný lovk . . .

V prsou mi to usedav pláe
;
volám a na-

íkám. prosím a zapísahám
;
nikdo mne neslyší.

Jedno vím te zcela jist: že miluju, že mám
horoucn, vášniv rád paní Olgu. Ta istá, ve-

lebná, tichá bytost Zošina ztratila již u mne
všecko kouzlo.

Ostatn musím sám piznati, že to bylo jen na-

nejvýš naivní, hloupé snílkáství, nic víc . . . .

lovka, který jest tak tvrdošíjn rafinovaný ve

svých pocitech, tak nesmírn neklidný a nervosní,

nemže nikdy upoutati na dlouho taková prostá,

isounká, andlská bytost. Omrzí, pejí se ta

dobrota v nkolika dnech. Je to sice smutné

piznání, ale není mi pomoci. Oddati se takové

tiché, klidné lásce nedovedu, ne nedovedu! Je

mi teba stalého rozncování, náhlého vzplanutí

a zase pohasnutí žáru, tisícerých duševních, vždy

nov a nov vynalézaných, skoro umle pst-
ných smutk i tichých, nevinných radostí, tisíce-

rých vzepjetí touhy a vn stejn nenasycených

a nikdy nevyplnitelných pání . . .

Jsem zkrátka nešastný lovk!
A tikrát ubohá Zoška. Jsem pece jen bídný

padouch! Toho si vskutku nezasloužila. Co jí jen

eknu? Jak ji všecko vysvtlím?! Konen jaké

pak vysvtlování? eknu jí zkrátka, že ji nechci

pivésti do neštstí, že jsem dlouho o všem pe-

mýšlel, dlouho se muil, ale posléze uznal, že

se k sob nijak nehodíme! A pak — a pak —
pak, že ona sama se nejmén piinila, aby mi

dokázala svojí lásku, že mi o sob celé dva dlouhé

msíce nedala ani slovíkem vdt, že jsem tu-

šil, že zapomene a musí zapomenout, že — mj
bože, vždy to byla taková dtinská láska. Ko-

nen jsem jí pece nieho neslíbil, neekl jsem jí

do oí, že ji mám rád. — Nezapírám, ml jsem

ji rád, upímn, oddan rád — ale vždy lovku
nepostaí jen a jen takové sladké žvatlání a po-

ítání hvzd ! Nezapomenu na ni, nezapomenu,

a kdybych mohl, jako madonku bych si ji vy-

maloval, lampiku k ní koupil a veer jak veer

se modlil k svátému její obrazu! Nejsem jí ani

hoden! A již proto, bude nejlépe, když oba za-

pomeneme. Co s takovým rozervaným lovkem,
pedráždným a kombinovaným v nej prostších

chvílích z citu a rozumu — hloup filosofujícím

v samém okamžiku pirozené vášn ! Co vbec s ta-

kovým zkaženým lovkem, který si nedovede

pedstaviti lásky bez všech tch svdných ma-

likostí, od vn fialek až do tch peliv v atla-

sových pentlích svázaných milostných psaníek,

v nichž je vždy tolik jakoby schváln vyhleda-

ných vrtoch, rozchvívajících výitek i škádlení,

dráždivých scén i šíleného vyznávání, tolik cit
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a tolik bolesti, ktere miluje a ktere no opojuji svým smutkem

i rozkoší . . .

Bude mn musit uvit, vždy vseje tak prhledné, snadné

a možná dost, že za rok, za dva — snad i díve, snad díve

po ní zatoužím a uznám, že jen s ní je dokonalé, svrcho-

vané štstí v život — nu, eknu ji všecko, všecinko !

Anebo ješt lépe, neeknu nieho !

K emu? Opravdu, nenahlížím, pro by tohle všecko mla
Žoška vdt! Nejlépe, nedám-Ii vbec na sob nieho znát!

Snad se vc urovná sama sebou . . .

* *
*

ekám paní Olgu.

ekám a ona nepichází. Minuly skoro ti nedle od onoho

dne, kdy ke mn pišla a rozehála mj mozek palivou, ne-

nasytnou touhou.

Bhám šílen po ulicích, dívám se za noci do oken její

ložnice, zda bych ji aspo náhodou nezahlédl.

Sedím doma na pohovce a s pivenýma oima, s muiv
sladkým oekáváním, poslouchám, ozvou-li se drobné její

krky ped mými dvemi. O, jak bych ji schvátil ve své

objetí, jak bych ji strýznil svými polibky -—
Marn! Nepichází!

Co se stalo, bože mj, co se jen stalo?!

Zuiv závidím všem, kteí mohou spokojen sedti doma
pi svých ženách, všem, kteí se toulají venku se syými v pasu

obejmutými milenkami, všem tm hýícím nkde za mstem
na dupárn, v prachu a špín, se svými holkami, rozpáleirými

tancem a horkým vzduchem, prosyceným lín se válejícími

chuchvalci dýmu.

Dnes tedy již opt nepijde

!

Zšílím zoufalstvím! Pro, pro nepichází...

Musím na vzduch, ven, do ulic, do hluku, nebo se z toho

ticha zblázním — — —
Toulám se nejživjší promenádou.

Bžím ulicemi, skoro proti proudu promenujících, v zma-

tený píval hovoru a kiku, probírám se svými city a je mi

úpln lhostejno, ohlížej í-li se za mnou lidé a breptají-li nco
o tom, že se jim pletu pod nohy. Nepekážejí mi v nejmenším

jejich udivené pohledy, okikování mén dtklivých. Naopak,

zotavuje mne ten hýivý chaos smíchu a reptání, to hrení

koár a tramwayí, pemýšlí se mi lépe i sní, nežli doma
v té samot . . .

Pak mne procházení omrzelo.

Stojím chvíli na rohu ulice, rozhlížím se kolem a znovu

pouštím se do proudu promenády.

Pjdu dnes mezi kamarády.! Popovídáme si trochu,, mám
zapotebí hluného, veselého okolí. Cítím, že blbnu

!

S. SUCHARDA.
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Vstoupil jsem do restaurace.

Aha, sedí jich tam kolem stolu jako melák.
Huí a bouí to v jich stedu. Tahají se o mne,

zasypávají mne otázkami . . .

Piju již nkolikátou sklenici. Bavím se zna-

menit. Ale Marek hrozn kií! Pro jen stále

tak kií?! Vždy ho, mj bože, všickni slyšíme!

Pozoruju se soustrastí Simona, jak sedí s pi-

venýma oima a nco si chvílema brouká.

Chudák! Povídá se o nm, že si v zoufalé opici

píše hrozné, ukrutné dopisy, plné hokých, bo-

lestných výitek a pak v stízlivosti si na n
zase sám odpovídá. Je to jediná zábava, která

ho dosud tší — Ale ten Marek je opravdu ne-

snesitelný lovk! Co se tak zlobí?! eknte mu
pece, a dá chvíli pokoj ! K emu se v hostinci

tak rozilovat! Linhart nemá rozum, zbyten ho

dráždí k výtkám. Domlouvají si nepetržit.

— Buto jsi opravdu tak sláb a pak je dobe,

že’s toho nechal, a že jsi takovým, jakým práv
jsi. Pak ale bylo všecko pedcházející jen

vylhané, nauené, trochu koketerie a touhy po

zajímavosti, po sláv, k níž jsi pivonl . .. i
si hraješ na utrmácenou, znavenou duši?! —
Hahá — ale tohle je pepictví, jak ty mluvíš! i
snad myslíš, že t nepochopili? Pro ne?! Ne-

divím se. AJyslí si to te v tom pokroilém zá-

pase o vyniknutí nejprostšího, nejjednoduššího

individua každý zedník, kterému nechtjí platit

denn o desetník víc!

Pro by’s to nemohl myslit o sob ty?! —
A konen snad máš pravdu, že’s pestal psát!

Ukázat nadání, ducha, hloubku myšlének a citu,

ukázat ostatním, že jsem kdysi také jen nadarmo

nejedl a nepil a pak — pestat . . . Paneku,

v tom je také kus tajné filosofie! Tu tvou vy-

hlášenou kdysi slávu o tvém talentu, mohutnosti

a umleckosti tvorby ti nyní, když jsi umlkl,

nikdo nevezme. Naopak! Rosteš! Ohromn rosteš

a ti, kteí tebou snad opovrhovali a volali na

tebe smolai, plagiátore, eklektiku!, budou se

te biti v prsa a šeptati skroušen
:

pane, od-

pus nám, zabili jsme v tob umlce, nadlo-

vka ... A ty mžeš klidn piti svoje pivo,

kouit cigaretty a chodit na procházky . . .

I ano, píteli! Ty si o sob myslíš, že t jen

pece tuze málo pochopili, že t utloukli. Vidím

to na tob, vidím to v tom pohrdavém vypuštn
dýmu z cigaretty, na té tvé fingované lhostej-

nosti a chladnosti, okázalém nenávidní všeho,

co zavání umním. Jsi hrozn neupímný, ne-

poctivý lovk ! Urazili tvou samolibost ! Chachá,

pane, foukej si ten kou sebe výš, mne tím ne-

spleteš, u mne budeš s tímhle divadlem chlapec,

dít! Co si vlastn o sob myslíš? Má to míti

njaký úel? Jsi mi zkrátka protivný ... — —
Marek byl rozilením všecek spocen. Tžce

oddychoval. Linhart se ale tiše usmíval, díval se

s jednoho na druhého a ml upímnou radost, že

se Marek mže rozhorlením zalknout. Teprve po

chvilce, jakoby ho chtl znovu podrážditi, ekl

:

— Vidíš, brate, a já tvrdím pece jen znovu,

že te nic netu. Nic, pranic netu! A divadlo

myslíš? Nikam nechodím. Všecko je blbé, neza-

jímá mne to. Ráno jsem ve své kancelái, od-

poledne dojdu si do kavárny, piju kávu, vykouím
nkolik cigaret a pak jdu zvolna na promenádu.

Veer jsem nkde v restauraci — a víš — víš,

to mi pro život zatím staí, nemyslíš? Stal se ze

mne takový bájen spokojený lovk. Nic mi

neschází, o nic se nestarám, víš — — — —

•

Dali se znovu do sebe. Kamarádi pomáhají.

Je mi hezky. Jsem zas jednou mezi tmi mi-

lými žvanily.

Bavím se opravdu, dobe se bavím. Nemohu
již pít, ale dávám si pece novou sklenici. Z ra-

dosti, ze samé radosti, že trochu okívám. —
— Smji se tiše Stoupovi. Dlá paížana. Pije

»malé« plzeské, veeí již po tvrté. Byl dva

msíce v Paíži. Marek nepestává kiet. Zdvihá

ruce k neb sm, kií bez rozumu slova, která

mu napadají, bez ladu a smyslu, volá po hvz-

dách, nadává msíci, lidem, zvíatm . . .

Smjeme se, pláeme smíchy — — —
Le tu pojednou vinula se mi všecka krev

do srdce. Vyskoil jsem, ale vrátil se zas zpt
na židli. V mozku se mi zaernalo, zdálo se mi,

že ztrácím vdomí . . .

V malém salonku, piléhajícím k naší síni,

zahlédl jsem náhle vejiti paní Olgu, provázenou

svým chotm. Nevím, stojím- li vbec, ale pozdra-

vujeme se navzájem.

Je mi dsn . . .
(Píšt konec.)



157 VOLNÉ SMRY 158

Veer historického dne.

Nad hvozdy hranin se tmaví ptáci brali,

v pedzvstné haslo nebo záplav,

vír bubn jdoucích hord sem slábnoucí šel z dáli

a blížil se a ztrácel klamav.

Klín opuštných vsí jak bitvišt byl tichý,

plá zadržený u chalup se chvl,

vylétly odkuds smolné k nebi víchy,

dvr ísi vzdálen svící vyhoel.

Zlý noní požár — — erno bylo, hlucho.

Bdli jen lidé u mdlých kahanc
a obas zlekaní ven vyklonili ucho:

(Pes hory táhla píse vyhnanc).

V PÁE LÍHU.

Panu B. J.

vívt skoupý u nohou .... Mé žhavé dít,

tvé zorniky jak rostou dychtiv

a žádost tepnami ti chodí, bije lít

s tím svátým soumrakem v tak píkré protiv!

. . . Je nutno zabouit a vyliti se z beh!
Vykiet bolestn a otrávit se pitím

!

Pak umím jít pes bázlivost a nhu
a vášn plamínkem si do prohlubin svítím.

Zhyn všecko, co jen doufá, živoí

!

A požárm a krvi: vivat! vivat!

My pjdem poslouchat, jak moe hovoií,

na nejrudjší západy se pjdem spolu dívat.

Poj! Ty mi rozumíš! Jen pokud ráno ner. ;

,

jež parou špinavou se v prázdných polích vilu,

než zastaneš mne v tupém vysíleni

kdes tichého a shrbeného v plái ! . . .

PODJESE.

s vé vlahé, dvrné a asné oi sajky

v kout tmavý upela a prodlouženým hlasem,

tím zdlouženým, jímž konívají bajky

se pola vyznávat: »Ped dávným, dávným asem,

kdy v srdci jednom náhle konícího léta,

víc než kdy jindy bylo smutnji,

štstím se zdálo sejít z toho svta,

v pedzvsti mlh, jež pijít musejí,

já vidla jej, v dál když odcházel . . .

Vítání smutné, kterým tekou slzy,

když ohlédnout se na mne nevzpomnl
a neslíbil, že navrátí se brzy!

Bh tžce zkoušel lásku bezúhonnou !

Já vidla jej vždy jen odcházet,

jak orli za ním v modrém vzduchu tonou

po dlouhou adu stejn marných let . . .
-

Své vlahé, dvrné a asné oi sajky

v kout tmavý upela a prodlouženým hlasem,

tím zdlouženým, jímž konívají bajky

si zasteskla : Ped dávným, dávným asem.

JAN OPOLSKY.
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PRVNÍ KAPITOLA POVÍDKY >»JAN EHÁK« OD K. MAŠKA.

(Konec.)

HP
Jl e úžas matin skonil bitku

a odmnil ji otcv smích,

pak oba dvojici tch skítk

již podrželi na oích.

Tu musili pak po pšin
jít na rozumnou procházku,

snést mnohý výrok o svá vin

i po uení otázku.

Pak obd nastal plný nudy

a prazbytených obad
a hochy svrbly už údy,

by unikli zas v zahradu.

Však Vilém ješt jiné umí,

ím Jeníka si získává:

na jeho samotáské dumy

se p onikav vyptává,

on dtsky chápe snivost jeho,

ta není jemu na posmch
a man kamaráda svého

si zamiloval v jeho snech

a mazlí se s ním lichotiv

jak s laní, když ji ochoí

a chvílemi jen lín, sniv

druh di uhu patí do oí. — — —

Však když se to pak podailo

pec nechtlo se dait hrám,

neb každé zajímavé dílo,

jež vybádal vždy Vilém sám

a každý zámr velkolepý,

jenž mohl dojít obliby —
se vždycky rozkotaly v stepy

o Jeníkovy pochyby;

již indiánská bitva ráno

mu vyerpala odvahu,

te matkou na srdce mu dáno

by zachovával rozvahu.

A nežli se kdo nadál — náhle

zas koár hrel silnicí

a z domu zavolání táhlé

zde pekvapilo dvojici.

»as na dráhu !« — Tu polekáni

se — nevíce — vzchopili — —
již dtklivjší zavolání

zve Vilouše, nech popili —
tu Jeník tiše hlavu sklopil,

»Ach, už je po všem« šeptal pak —
a Vilouš, za skrán jej chopil

a zaslzený spatil zrak.

Tak posléze se usadili

do stínu hustých oešin,

tam Vilouš Jeníkovi sdílí

svj mnohý bohatýrský in,

o slavných bitvách vypravuje,

o dobrodružstvích, jaká ml,

o velkých plánech, které snuje,

0 divech, které uvidl,

1 o útrapách, jaké snáší,

a také o svých hrakách všech

a o domov vbec práší

až v Janovi se tají dech.

Sám cít, že mu oi planou

pak Jana objal ze všech sil

a zvolav siln »na shledanou !«

jej ntcolikrát políbil —
a utekl . . . Sám Jeník zstal

a omámené naslouchal,

ruch hlas u domu jak vzrstal

a koár jak se v jízdu dal,

jak za vrchem zvuk tichl zvolna,

ni hlásku nedolétlo sem —
a samota jen tichá, bolná,

vše objímala s veerem.

Kdož ví, zda Jeník ví všemu

i jako lež to pijímá?

však jisto : kamarádu svému

z úst hltá slova oima.

A pravda to i klam je pouze,

vždy druh je hoden obdivu,

když dává výraz svojí touze

v tak smlém klam pedivu.

Ne skutky, ne ten obsah ei
jak uchvacují Jeníka —
on jen se diví vyprávi,

jak vbec nad nj vyniká.

0 divný veer! . . . »Jendo! Jene!«

znl matin hlas — Jak cize znl!

Jak všecko kolem pozmnné —
a v srdci nový, divný žel — —
Jak cizí, šedé všecko kolem,

jak beznadjný veer ten!

A Jeník, jako rdoušen bolem

stál v oešinách omámen -

a matin hlas když opt lákal,

tu v nejpustší prch’ sadu skrýš,

tam na zem pad — a plakal, plakal,

a pál si radj' umít již! —
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V ŽENY. — NAPSAL V. OTO-
MAR. (Pokraování.)

ili Ryla pekvapena krásnou kyticí rží,

kterou ml Václav na stole.

»Jak je krásná«, opakovala v obdivu.

»Pivo si«, ekl Václav.

Tu, když chýlila se ku kvtinám, pivinul ji

k sob a políbil. Ohlédla se jen do otevených

dveí a trochu zmámena novými dojmy a za-

povzeným ovocem -- tam v tetím pokoji bylo

slyšet hlas obou paní — optovala jeho polibky.

»A te podívej se na moji obrazárnu«, ekl

Václav, ruku v ruce, »to bude všechno hezí.

Pro tebe to ješt lépe zaídím. Zde (ukázal) n-
kolik obrázk Mánesových, víš, toho (dodal) co

ml tak rád život a rže chtl ped smrtí
;

zde

Kristus na kíži od Maxe, Oldich a Božena od

Ženíška a Hynajsovo Jaro. A zde je postel,

«

dodal jako bezdky a usedl si.

Pitáhl potom k sob ili a sevel ji ve svá

ramena, položiv ji na znak a skloniv na její svj

obliej. Žertem, na jediný okamžik.

»Václave, že budu kiet«, bránila se; ale již

byla volnou. »Ty Vašku !«

Zasmál se a uchopil ji za ruku, aby mu ne-

utekla.

»Tak poj, vybereš si pece nco ke tení«,

ekl chvjným hlasem a lehce pobledl.

Šla s ním ke skíni, odkud jí vybíral.

»Zde Láska a smrt, tragedie. Nebo Ztracený

život od Pflegra, Tiché vody od Havlasy, Jindra

od Klicpery. Takové knihy dnes nedovede nikdo

napsat. Co to máš? Ah, Carrnen. Nu —
nu, toto bys teba také mohla si peíst. Nebo

nco od Turgenva; snad Rudina i Jarní vody.

Tu máš; vyber si, co chceš.

«

Vybrala si konen dv knížky a slíbila je

brzy peíst.

»Jen abys je opravdu petla«, žertoval a strkal

ji lehce ze dveí. Te musíme jít k našim ma-

minkám. — Tak co je ?« zeptal se vesele, když

se vrátili s ili.

»Co by bylo?« ekla jeho matka. »Je dobe.

Tak to bude dobe, že paní Dvoáková?«

Paní Dvoáková pikývla hlavou. »Ale kdjf

to má být? Snad až na podzim. To není ostatn

tak daleko.

«

Potom se rozpedl 'podrobnjší hovor a pišly

na adu i jiné vci. A krom vlastních zájm
petásány byly též zájmy ostatních bližních.

»V nedli odpoledne pjdem spolu na pro-

cházku, vi, ili ?« ptal se pi rozchodu Václav.

Jen aby bylo hezky, « ekla pisvdiv. —

Ne, tu noc, která následovala po onom dni,

by nechtl víc opakovat! Takového nco snad

nikdy víc neprožije. Zbudil se již ped pl nocí

a vidl, že msíc osvtluje celý jeho pokoj.

Na stole spatil kytici rží; cítil její vni —
pipadala mu tak tžkou a tak dusnou. K ní

vonli s ili a potom — o kdyby zde byla, v té

noci ! Jaké by to bylo krásné probuzení, kdyby

tu byla u nho a moh’ ji tiše zulíbat.

Zavel oi, spánek však nepicházel. Vyskoil,

odl se lehce a otevel okno. Chládek jej ovanul

a dojmy spícího msta. Jen tam daleko svítí se

nádraží a je slyšet signály. Všechno spí; snad

i vášn. Tma ve všech oknech, jen do jeho svítí

msíc. Mír ve všech srdcích, jen v jeho nikoli.

Položil se na pohovku. Nemohl usnout. Chodil

tiše po pokoji a tu Kristus na kíži, ozáený

msícem, padl mu do oí. Dvoje ženské ruce

dole sepjaté k modlitb k nmu vzhru. Ten,

který zemel tlem, aby žil duší. »Nežijte život

tlesný, jsou to muka,« jakoby volal na nho
dol. »Ano, jsou to muka,« zoufal si Václav.

»A ženy trpí nejvíc . . . Ne, vždy Cíli jist dobe
spí. Ta nemá fantasie. Až snad se mnou bude

jí h.«
Bylo mu, jakoby ml kleknout ped Kristem

a také k nmu zvednout prosebné ruce se všemi

tmi ženami, které trpí pro tlo. Celou hroznou

tragedii ženy procítil v tomto okamžiku. »D-
diný hích« a úkol pírody; truchlivý jejich osud,

aby zachován byl život na této nepatrné planet.

Vrátil se znovu k oknu a pak uložil se na

pohovce. Pece však nemohl usnout, až pozd
k ránu, když první paprsl<3 r slunení pozlatily

okna jeho pokoje.
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Z VÝSTAVY SPOLKU »MÁNF,S«.

MAX ŠVABINSKÝ. PED BOUKOU.

»Vypadáš dnes trochu bledší než jindy, « pi-

vítala jej Cíli -v nedli, když ml v úmyslu jít

se s ní projit.

»Práv proto jdu ven«, odpovdl.
»Nevím, nebude-li pršet.

«

Podíval se na nebe. Opravdu, chystalo se

k dešti. Nicmén vydali se na cestu. Vyznail

jí svj plán. Prošli by veliký kruh tamhle tím

lesem a tak by se dostali zas dom. Václavovi

patrn jednalo se o to, provést svj pochod a proto

stále pozoroval mraky. Šli velmi rychle, takže

dospli brzo do lesa. Tu ili, proplétajíc se mezi

stromy, uvízla na suku a zachytila se lemováním
sukn.

»To je nehoda«, ekla, mrzut pozorujíc od-

páraný okraj.

VI.

»To musíme hned spravit«, pronesl Václav,

sedaje na malý svah.

»Nemáš špendlíky ?« ptala se ho ili s trpkým

úsmvem.
»Máme si popíchat lásku ?« ekl. »Dovol, já

ti to spravím.

«

»Ne, dkuji«. A jsouc hotova, »Pojme«, pra-

vila.

»Ale vždy prší. Zde musíme pokat, to ne-

bude dlouho trvat«, mluvil dtkliv Václav a po-

sadil Cíli k sob. Rozevel deštník. Opravdu,

v listí to šelestilo, poalo pršet.

»Zde budeme v úkrytu«, pronášel stlumen,

»a jak bude po dešti, pjdeme.

«

Pivinul ji k sob a tiše dívali se z lesa ven,

jak ídce prší. Jeho srdce bilo siln, takže si
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myslil, že to ili musí slyšet. Též ona hluboce

dýchala.

»Tenkrát, jaks byla u nás«, mluvil po tichu,

»tu celou noc já nespal.

«

»A pro jsi nespal ?«

»Myslil jsem stále na tebe.«

Mlela, vyhýbajíc se jeho pohledm.

»V té noci jsem pochopil, že je to možno,

aby Romeo se vloupil k Julii, nebo Gaston ku

zlatovlasé Else. Co bys tomu ekla, ili, kdybych

tak v noci se k tob dostal ?«

Neodpovdla.
»Pro se mi nedíváš do oí « ,

naléhal dále,

»pro se mi nedíváš do oí, ili ?«

Tu ona, cítíc, že tone v jeho pohledu, za-

vela svj zrak; a jako tonoucí se všeho chytí,

objala náhle Václava, cítíc, kterak se mu vzdává.

»Mn se zdá, že pestalo pršet ili; pjdeme ?-<

»Že pestalo pršet ?« ekla, jakoby probuzena

ze sna. »0 ano, pojme.

«

Na západ dokonce problesklo slunce a v er-

veném požáru zahoely mraky a voda na zemi.

Když dostali se na silnici, potkali dv dívky,

vyprovázející tetí za msto.

Smály se, když Václav je pozdravil; usmál

se také a ohlížel se za nimi.

»Jsou to roztomilé dvy«., pravil.

»Ale to, až budeme svoji, Václave, « ekla

najednou ili vážn, »nesmíš se mi za dvaty
ohlížet.

«

»Ani s nimi mluvit ?« zasmál se jí do oí.

»Také ne.«

»0, to já zas k tob nebudu tak písným«,

pronesl v žertu. — — —
Potom tém každodenn k veeru, když ml

volno, chodil s ili na procházky. Tu mluvili

o tom, jak budou žít spolu a jak se zaídí.

Zvlášt jeden veer byl krásný. Nebe se vy-

hladilo a bylo oekávat krásný západ slunce.

Sli po kraji téhož lesa, jako v nedli a tu spa-

tili blízko vojenského hbitova, porostlého vy-

sokými jedlemi, sedící mladou dámu v erné
sukni a ervené blze. Ctla knihu a kouila ci-

garettu.

»Hle, ta kouí, jako mužský, « upozornila ili.

Václav okamžit poznal, že je to Vilma.

Z daleka vyhnuli se hbitovu a pak uvelebili

se na kraji lesa.

Tu se mu zdálo, že ili mluví triviáln.

Schváln si dával na její e pozor.

»Pro nic nemluvíš ?« pronesla najednou, za-

stavujíc rozhovor. » Jd
i ,

jsi dnes mrzutý.

«

Vskutku, zdálo se mu totéž. Á pece až do

této chvíle . . .

Jak se tšil na západ slunce! A slunce za-

padalo . . .

erveným svtlem zatopilo vážné jedle hbi-

tovní a purpurem oblilo sochu Kristovu, vztý-

enou uprosted v pose Kazatele na Hoe.
»Tu Václav, jenž nemohl odvrátiti zraku od

arovného divadla, vidl, jak ona žena v erné
sukni a erveném živtku pitiskla se k pod-

stavci sochy a tmi rty, jimiž tímala papirosku,

pocelovala nohy Ježíše.

ili, sledujíc jeho pohled, s namáháním po-

sléze rozpoznala ji v dálce.

»Kam se to díváš ?« ekla mu. »Ty, poslechni,

není to tam Klosova Vilma ?«

Pokril jen rameny — —
Pedveer své svatby ztrávil ve spolenosti

ili.

Když pišel dom, byl neobyejn rozrušen.

Pistoupil k oknu a zadíval se ve hvzdnaté nebe.

Bylo mu, jakoby neznámá síla nesla ho jemu

vstíc. »Veliké nespoetné, hvzdy! Patíte k ve-

smíru práv tak jako já a já ješt víc, než vy.

Nebo vyšly jste z rukou Tvrce a já budu tvoit.

Budoucí generace musí mnou projít a jejich bo-

lesti a vítzná volání zpívají mi v duši. Je mi

tak, jako bych ml kleknout k modlitb a po-

klonit se neobsáhlé Pírod. Veliká Astarto ! Ne-

hynoucí Cybele! Nejkrásnjší ženu nechaly jste

pro mne. Vidím ji, jak vznešená se vynoí ze

svých bílých šat zítra, jako božská Venuše z pny
moe! Ml bych kleknout ped ní a modlit se

dlouho . . .

Vy všechny ženy, pyšné i tiché, nesoucí na

odiv své toiletty, jste vznešený jen v tom oka-

mžiku, když zbavíte se svého roucha a vrátíte

zase zemi její bohyn. K smíchu jest všechna

civilisace lovka, když jeho štstí je pouze v tom,

že vrací se k pírod.

Nesmírná paní, veliká Lásko, jak vyjádit bych

ml já ubohý své city !

«

Tak zavíily myšlénky jeho hlavou a vlny

citu jeho srdcem. (píšt dále.)
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A PANÍ MARUŠKOU BITTNERO-

VOy. — FEUILLETON.

Odešla na vky . .
.
jedna z tch, jichž

umní bezprostedn odmováno bývá nejhlu-

njší, nejzáivjší slávou — a pece nejsnáze po-

míjí, stopy nezbude po umleckém výkonu.

A pece v nedlouhém vývoji svého divadla

vidíme nkolik silných, rázovitých postav a vzpo-

mínka na n vítzn vzdoruje dusivé moci asu.
Nebyli to pouze milákové, které pochvalovalo

si domácí vlastenectví, byli to skuten velcí

umlci, jichž umní nebylo zmenšeno ani objek-

tivním i dokonce nepejícím mítkem ciziny.

Dnes, po znané ad let, slyším jasn, svže
zlatý hlas Josefa Lva, vidím veškery jemné de-

taily, kterými Frankovský výkony své vyzdo-

boval, vidím adu postav, jak je stlesnila Magda-
lena Hynková . .

A stejn utkvly mi v pamti pevnými, jasnými

rysy
(

výkony Marušky Bittnerové. Její nezapo-

menutelný zjev musil upoutati každého na první

pohled, a její hlas, slovo, pohyb ve spojení se

zjevem tím nesmazatelnými rysy zapisovaly se

v pam divák. Hra její prosycena byla vždy

pravým, ušlechtilým umním, nezapomínajícím,

že život i cit, který má na jevišti býti podán,

musí se v podání tom podrobiti stylu, aby nebyl

otrockým, kusým, snad fádním, i triviálním od-

leskem života a aby pec zstal pirozeným.

Poesie a vroucí, lidský cit vedly její studium úloh.

Jak veliká zjevila se nám pak Hippodamie, Her-

miona, Stuartovna, jak vroucí ženy Desdemona,

Viola, Adrienna, jak pravdiv a pece s veškerou

aristokracií umní pedstaveny byly Nataša aFéa,
jakými básnmi byly Libuše, A kra o. Levóna, Gra-

nia ... a mnoho mnoho postav hlásí se v mysli

- vzpomínáte na jejich podobu, smích, plá, po-

hledjy zvuk jejich hlasu — poznáváte, že navždy

hluboce utkvly v duši vaší. — A v tchto ádcích,

psaných v prvním dojmu té zprávy, že velká

umlkyn zemela, zašla na vždy — nelze vy-

stihnouti celou její karakteristiku, lze jen mezi

vzpomínkami tkati.

Umní tak veliké mohlo ovšem vyvinouti se

jen tam, kde byla vznešená duše. A Maruška

Bittnsrová byla nejen velkou umlkyní, ale také

velikou ženou, kterou ctil každý, kdo ml píle-

žitost se jí piblížiti. A pece bylo to v život

jejím jako v pohádce, kde dobro a krása bývají

pronásledovány, — nevinny — jdou utrpením,

než je princ vysvobodí — také v jejím život vy-

skytly se živly nepátelské, znesnadujíce její

cestu. A díve, než se na ni nejkrásnjší ženino

štstí usmáti mohlo, byla její pohádka skon-

ena . . .

Dosti bylo o tom již v denních listech psáno;

vše tam bylo objasnno, vše odsouzeno, ale —
pozd. Zda konen lítost, která dnes námi otásla,

bude nejen pokáním, ale také výstrahou? Bda,
mli jsme výstražných tch píklad již píliš

mnoho a nenauili jsme se napravovati. A diva-

delní intrika je nemrav hluboko v sobectví lid-

ském zakoenný

Dychtiv oekáváme nyní, jak asi nám bude

Její památka zachována. Výkony herecké minuly

s okamžikem, kde byly nám sdleny, jen písmo

nám mže vypravovat]’ o nich a její duši — jak

asi umní výtvarné nám zachová její dokonale

krásnou podobu?

Pamatujeme rozpaky po smrti Nerudov, kdy

objevilo se, že za života jeho nikdo z výtvarník

nepovažoval jej za spisovatele dosti významného

a tvá jeho za dosti výraznou a nikdo z nich

nedohodl se s ním, by podobu jeho obrazem i
plastikou pro dobu, kdy ho nebude, uchoval.

A je pece vždy záhodno vyjiti v záležitosti takové

vstíc osobnosti, která bu nemže dopáti si

luxu umleckého portrétování, bu nechce vlastní

iniciativou zavdati píinu k výtce samolibosti

neb domýšlivosti. Maruška Bittnerová vynikala

umním i krásou — nebylo tak hned práce pro

výtvarníka vdnjší a lákavjší. Zda pihlásí se

nyní nkdo, že na památku budoucím, na ucho-

vání významu velké umlkyn naší doby podobu

její nikoli dle fotografie, ale dle bytosti ž;vé ve

hmotu upoutal? . . .

Cekáme na umlecké to dílo, zvující pa-

mátku vzácné ženy, dokonalé umlkyn, vzne-

šené heroiny nejen na scén, kam vedlo ji umní,

ale i v život i v tragickém skonu.
KAREL MAŠEK.
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ZPRÁVY UMLECKÉ.
— V pedcházejícím ísle v referáte O PEDNÁŠKÁCH

UMLECKÉ KOMISSE PI MSTSKÉ RAD PRAŽSKÉ zmí-

nili jsme se o dopisu, jímž mstská rada pražská návrhy

komisse této assananího obvodu se týkající odmítla. Pova-

žujíce pak záležitost tuto za veledležitou v zájmu zacho-

vání starobylého a malebného rázu Prahy, otiskujeme dopis

sl. mstské rady i odpov na ni doslovn i bez poznámky

:

»Ctná umlecká komise pedložila rad mstské se vzác-

ným pípisem ze dne 30. ervna 1897 své návrhy nkterých

zmn plánu polohy v assananím obvodu pražském.

Z VÝSTAVY SPOLKU »MÁNES«.

Již ped tím, a sice v lednu a pak opt v beznu 1897.

dodal také pan architekt Bedich Múnzberger praesidiu rady

mstské v krátké cest nkteré návrhy zmn plánu polohy

v assananím obvodu pražském.

Tyto zmny jednak umleckou komissí, jednak panem
architektem Bedichem Mnzbergrem navržené byly podro-

beny zevrubné úvaze a porad komissí a rady mstské.

Nebo prve než rada mstská usnášela se o tchto zmnách
ve schzích konaných dne 20. ervence, 24. záí a konen
12. listopadu 1897, byly návrhy ctné umlecké komisse a

pana architekta Bedicha Múnzbergra podrobeny asté a d-
kladné porad ve schzích assananího subkomitétu a tech-

nické komisse, konaných dne 15. ervence, 9. srpna, 22. záí
a 23. íjna, pak ve schzích zvláštní informaní komisse,

která za pítomnosti pana architekta Bedicha Múnzbergra

a pana architekta V. Roštlapila, jakožto zástupce ctné um-
lecké komisse konaly se dne 19. srpna, 26. srpna a 7. íjna

1897 a konen ve schzích rady mstské, konaných dne

20. ervence, 24. záí a 12. listopadu 1897.

Pi tom sluší zárove opraviti mylný náhled ctné um-
lecké komisse, projevený ve vzácném pípisu ze dne 29. íjna

1897, jakoby zmínná informaní komisse byla o návrzích

ctné umlecké komisse a pana architekta Bedicha Múnz-

bergra rozhodovala. Úelem a výsledkem této informaní

komisse bylo osobní informací seznati podrobnjší objasnni

a odvodnní tch kterých navržených zmn a opatiti ze-

vrubnjší a spolehlivý podklad pro úvahy a rozhodnutí rady

mstské. Rada mstská uvítala s potšením ochotu ctné um-
lecké komisse a pana architekta Bedicha Múnzbergra a uznává

plnou mrou jejich snahu, smující k tomu, aby plán polohy

assananího obvodu byl po stránce umlecké co nejlépe upra-

ven; tím více lituje toho rada mstská, že jí souhrn okolností

bránil pistoupiti na návrhy ctné umlecké komisse.

Rad mstské bylo pi té které navržené zmn pihlížeti

k tomu, že ke konenému rozhodnutí o takové zmn nedo-

stává se na ten as nutných podmínek; to týká se zejména

zmny navržené pi skupin, vyhlédnuté pro doplnní Staro-

mstské radnice, o kteréžto zmn bude správn možno defini-

tivn rozhodnouti po vyešení otázky doplnní Staromstské

radnice. Pi jiných navržených zmnách bylo rad mstské

uvážiti, že tu kterou zmnu, i když provedení její po stránce
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umlecké bylo by velice žádoucím, provésti nelze, jak jeví

se to zejména u návržených zmn, jimiž ulice Rámová a Ha-

štalská pekládají se za obvod assananí a které i s nepi-

men velikými obtmi finanními bylo by sotva možná

provésti.

Uvažujíc a usnášejíc se o navržených zmnách plánu

polohy assananího obvodu, musela rada mstská zárove

odvažovati výhody, plynoucí po stránce umlecké z tch kte-

rých zmn navržených na stran jedné a obt a ztráty jak

v ohledu finanním, tak i v ohledu stavební hygieny s tako-

vými zmnami spojené na stran druhé a uvážiti, zda-li obt
a ztráty tyto nepevyšují nad míru ony výhody a zda-li ta-

kové upravení plánu polohy assananího obvodu, jak by si

je jinak i rada mstská pála, nepesahuje finanní zpsobilost

obce pražské, zejména když finanní prostedky obce pražské

jsuu jak známo, dost obmezené.

Za úelem opatení plánu polohy pro assananí obvod

pražský vypsalo obecní zastupitelstvo obce pražské ped de-

seti lety veejné konkurenní ízení, jehož výsledkem bylo

pt rzných návrh, jež byly veejn vyloženy a z nichž

spolený návrh pán Alfreda Hurtiga, Jana Heideho a Ma-

tje Strunce byl na základ výroku povolané poroty odbor-

ník poctn první cenou.

Návrh tento, pi jehož vypracování bylo z píin zacho-

vání starobylého rázu, jakož i z ohled finanních hledno

mimo jiné zejména také k tomu, aby jednak veejných a

monumentálních budov bylo co nejvíce šeteno a jednak aby

nové ulice pokud možná pidržovaly se smru dosavadních

ulic, byl pak podkladem plánu polohy pro obvod assananí

schváleného.

Byla tedy odborníkm a všem, kdož se o vc zajímali,

poskytnuta píležitost náhledy své pronésti a uplatiíovati,

a byli také odborníci ve vci té slyšeni.

Rada mstská naopak uznala sama potebu nkterých

zmn, když pistoupila k provádní assananího podniku a

zmny ty také provedla.

K dalším zmnám nemohla se ale rada mstská odhod-

lati — mimo dvody již uvedené — také z toho velice zá-

važného dvodu, že assananí akce zatím postoupila do ta-

kového stadia a pivodila takový právní stav, jichž šetiti

v první ad musí zastupitelstvo obce pražské a jež nedovo-

lují provádni assananího podniku oddalovati takovým zp-
sobem, že by tím provedeni tohoto podniku vbec bylo zne-

možnno.

Rada mstská lituje, že jí z dvodu tchto nebylo možno

pistoupí ti na návrhy ctné umlecké komisse.

Vyizujíc tímto vzácné pípisy ze dne 30. ervna 1897

a 29. íjna 1897 doufá rada mstská, že ctná umlecká ko-

misse uzná podstatu uvedených dvod a ujišuje ctnou

umleckou komissi, že i když jí nebylo možná použiti vzác-

ných pokyn ctné umlecké komisse ve píin plánu polohy

assananího obvodu, uznává pece plnou mrou její snahu

a namáhavou práci, za kteréž raíž ctná umlecká komisse

pijati velý dík.

Rada král. hlav. msta Prahy, dne 9. prosince 1897.

Starosta: Dr. J. Podlipný m. p.

Slavná rado král. hlavního msta Prahy

!

Vzácným pípisem ze dne 9. prosince 1897 sdleno bylo

v úct podepsané komissi umlecké, že slavná rada mstská

nemže pistoupiti na návrh její ve píin zmny poloho-

pisného plánu pro assananí obvod Starého msta.

Dle sdlení toho byl to jednak nedostatek podmínek nut-

ných ku provedení takové zmny, zvlášt pak ohled na finanní

stav obce pražské, jakož i okolnost ta, že akce assananí

postoupila do takového stadia a pivodila takový stav právní,

který šetiti musí zastupitelstvo obce pražské a který nedovo-

luje, by provedení assananího podniku bylo oddáleno a tím

též znemožnno.

Vedeni jsouce snahou, abychom dle svých odborných

zkušeností byli slavné rad mstské pi zakládání nových

ástí msta a pi udržování starobylého rázu jeho nápomocni

ku dobru téhož obanstva, které slavná rada mstská zastu-

puje, nepouštli jsme nijak se zetele, aby návrhy naše ne-

byly pouze po stránce umlecké dokonalé, nýbrž i z ohled

praktických provedlivé, neb nebylo nám tajno, že obec praž-

ská, majíc na starosti provedení ady velkých podnik, jichž

bím sama po vtšin musí nésti, nemže obtovati velké

sumy na šetení ohled umleckých, aniž by poplatnictvo

následky toho neucítilo.

Upímná snaha naše prospti vci bez velikých obtí

vedla nás asto k usnesením, která byla po stránce umlecké

spojena s velikým sebezapením se strany naší, a nebylo-li

lze tu kterou myšlénku provést bez vtších finanních obtí,

tu pedložila v úct podepsaná komisse umlecká rad mst-

ské i návrhy, jakým spsobem bji mohl býti náklad opaten,

aniž by svou tíhou padl na bedra poplatnictva. Odvoláváme

se mimo jiné ku návrhu, jakým zpsobem by bylo lze zí-

dí ti zvláštní fond na zachování starobylého rázu Prahy.

Proto jsme v tomto ohledu, který se týká finanního stavu

obce pražské, šetení jejího poplatnictva, jakož i v ohledu

na neporušitelnost majetku obanstva, v úplném souhlasu se

slavnou radou mstskou, a zajisté že by ohledy tyto byly

s to, abychom jim obtovali veškerý výsledek naší práce,

jakmile bychom nabyli pesvdení, že návrhem naším ohled

tchto šeteno nebylo.

Litujeme však, že slavná rada mstská nesprávn používá

tchto záminek, aby pod heslem tak ušlechtilým z píin nám
neznámých zamítla naši práci, aniž by uznala za vhodné

vcn své stanovisko odvodnili. Nebo není správno,

1. že není možno provésti zmnu navrženou pi skupin

vyhlédnuté pro doplnní radnice.

2. Není správno, že zisk plynoucí po stránce umlecké

by ml v záptí ztrátu po stránce hygieny a financí.

3. Není správno, že akce assananí postoupila do tako-

vého stavu právního, který by nedovoloval provádní assa-

naního podniku oddalovati, ímž by provádní podniku toho

bylo vbec znemožnno.

Nebo :

!. nemže být inna úprava plánu polohového závislou

na pdorysném ešení stavebního programu radnice. Jsou to

ohledv zajisté závažnjší, které urují tvánost plánu polohy

na tomto míst, ohledy na kommunikaci a na zachování staro-
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bylé tvánosti práv v této ásti msta. Potebám radnice

nelze ani obtovat pohodlné spojení mezi ulicí Kižovnickou

a' mostem cis. Františka Josefa, ani nelze porušit starobylý

ráz zboením Minuty a celou pestavbou malého rynku, touto

pro naše msto tak karakteristickou ástí. Jen tyto ohledy mohou

míti vliv na utváení plánu polohy v této ásti msta. Ostatn

navrhuje umlecká komise nový blok na námstí Linhartském,

ímž by bylo možno získati v nejbližším sousedství radnice

místa na její rozšíení více než v plánu, jehož se slavná rada

mstská až dosud pidržuje. Slavná rada mstská ve svém

pipíše sice udává, že o této zmn bude moci správn defi-

nitivn rozhodnouti po vyešení otázky doplnní Staromstské

radnice, ale tvrdí na dalším míst, že právní stav, v nmž
nalézá se nyní podnik assananí, nedovoluje provádní assa-

naního podniku oddalovati a tím toto ohrožovati. Ponvadž

však by zmna pvodn navrženého tvaru radnice mla vliv

na bloky sousední, není nám jasno, jakým zpsobem dají

se tyto dv okolnosti uvést v souhlas?

2. Zmny umleckou komisí navižené jsou takové, že

neplyne z nich ztráta po stránce hygieny a financí. Komise

byla toho peliv dbalá, aby každou ztrátu na pozemcích

ku zastavení urených, ku které se odhodlala ze svého stano-

viska, kompensovala na místech jiných, kde se jí to zdálo být

provedlivo. Ano komise navrhla i z tchto dvod zastavení

vtší, než bylo pvodn slavnou radou mstskou projektováno.

Tím, že komisse mnohé ulice oproti pvodním jejich rozm-

rm rozšíila, pece neublížila ohledm na hygienu. Ale ani

finanní ohled tím neutrpl, nebo co se ztratilo snad tu a tam

na ploše, získá se na cen pozemku, která v ulicích, širších

bude vtší než v úzkých. Komise umlecká nemže se pou-

štt! na tomto míst do dokazování tohoto tvrzení ve všech

jí navržených zmnách, ale byla by mohla tak uiniti, kdyby

jí slavná rada mstská udala ne povšechn, nýbrž urit pi"

pády, ve kterých se tak stalo a které by nebývaly ohledy ji-

nými znanou mrou kompensovány.

3. Zapoatá akce assananí váže obec pražskou právn

pouze v onch blocích, ve kterých majitelé byli vyzváni

a v tch jsme se pvodn navrženým disposicím slavné rady

mstské konformovali Celá akce assananí rozvržená na 10 let,

z" nichž ješt 6 rok zbývá, postupuje dle jednotlivých blok

li nábežím. V tomto obvodu majitelé dosud vyzváni nejsou,

a nestává pro obec pražskou žádný právní závazek. Zmna
plánu polohy nemá v záptí žádné oddálení akce assananí

a neohrožuje tudíž i její provedení. Proto jsou zmny v- této

ásti možný Prohlášení toto dostalo se nám z úst bývalého

starost}'' p. Gregora, jakož i starosty nynjšího p. dra Pod-

lipného i se strany referenta kanceláe assananí p. dra Steina.

Jest nám tudíž velice podivno, když slavná rada mstská po-

jednou toto omezení, které se týkalo blok, v nichž s assa-

naní akcí bylo zapoato, vztahuje na assananí obvod vbec
a i z tohoto ohledu návrh náš zamítá. Jak máme soudit o ta-

kovém jednání, když na základ výnosu sl. zemského výboru

ze dne 18. února 1897 . j. 76.197 odevzdá nám slavná rada

mstská upravovai plán assananí ku prozkoumání, když

dne 24. kvtna téhož roku pípisem . 1242 záležitost tu

urguje a dne 9. prosince t. r. vedle jiných z toho dvodu
zamítne, že není možno mnit!

Pokud se týe výtky, že nelze provést zmnu v ulici

Rámové a Haštalské, pipouštíme, že by upravení toto bylo

spojeno s obtmi, ale nepokládáme úpravu tuto za nemožnou.

Jednalo se nám o to, aby ulice Haštaiská spojena byla s ulicí

Klimentskou a aby nevyznla na piano, jak tomu jest v mst-

ském plánu assananím. Nezdá se nám být správno, abychom

potlaili výhodný návrh již v našem stedu, protože se zdá

být nákladný, tak daleko nemže ohled náš na finanní stav

jiti. Zajisté bude prospšnjší, když se vedle obtí uváží i vý-

hody s tím kterým návrhem spojené a nebudeme jej tvrdo-

šíjn hájiti, když budeme pesvdeni, že náklad s jeho pro-

vedením spojený není v píznivém pomru s výhodami z nho
plynoucími.

Dále nutno uvážiti, že zmnou regulaní áry Vltavy, tak

jak byla odchjdn oproti pvodnímu stavu, který sloužil as-

sananímu plánu za základ, místodržitelstvím nyní urena,

nastala nyní poblíž mostu cis. Františka Josefa taková situace,

že se plán assananí v této ásti zmniti musí, kteréžto

zmny nemohou zstati bez velkého vlivu na veškeré sou-

sední ásti. Proto se assananí plán polohy zmniti musí,

a není proto dvod, který slavná rada mstská mimo jiné

proti návrhu našemu uvádí, správný.

Slavná rada mstská uznala za vhodné ve svém pípise

podotknouti, že assananí plán, jehož se nyní pidržuje, jest

výsledkem soutže ped desíti lety odbývané, a že byl ny-

njší plán na základ výroku povolané poroty poctn první

cenou, že šetil starobylý ráz a stavby veejné a monumen-

tální, že byl veejn vystaven a že slyšeni byli ve vci té

odborníci: nepokládá jej sice za nezmnitelný a také že sama

zmny provedla, ale k dalším zmnám že nemohla se od-

hodlati z dvod uvedených.

Pro pedkládala nám tedy slavná rada mstská assananí

plán k prozkoumání, když jí jednak pvodní tak hovl a když

se nemže k dalším zmnám pipustit? Umlecká komisse

není ovšem toho náhledu, co slavná rada mstská, neb pro-

zkoumala assananí plán dkladnji než mohli snad ad hoc

ke komissi svolaní odborníci, a tu seznala, že nešeteno bylo

starobylého rázu msta, neb nebylo v plánu tomto pamato-

váno ani na celkové udržení kláštera blahoslavené Anežky,

ani kláštera milosrdných bratí, dle nho ohroženy byly krásné

starobylé domy na Staromstském námstí, dle nho ml
padnout dm . p. 3 a 4, který uzavírá ladn malebný po-

hled na Staromstském námstí od Týna, mlo být pesta-

vno celé Malé námstí, dle nho padla nyní prelatura sv. Mi-

kuláše a bývalý kostel Cyriak u sv. Kíže na Janském ná-

mstí.

Slavná rada mstská ve svém pípise ovšem podotýká,

že nelze za to míti, že by plán tento ml býti nezmnitelným,

a podotýká, že nelze zajisté tvrditi, že by na míst zmn
nyní navrhovaných nevyskytly se návrhy na zmny jiné

a teba i lepší. Ale nicmén ku zmnám umleckou komissi

navrženým nemohla se odhodlali. Nemžeme proto s tohoto

stanoviska jiného odvodili, než že slavná rada mstská ne-

chce pistoupiti na návrhy umlecké komisse, odvodujíc
toto své jednání dvody, které pro nás postrádají vší opravdo-

vosti a vcné pesvdivosti. Tím však, že zmnitelnost plánu

nicmén pipouští a oddává se nadji, že návrhy ty budou
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Z VÝSTAVY SPOLKU »MÁNES

LUDVÍK KUBA. HERCEGOVKA Z OKOLÍ TREBÍSKÉHO.

teba i lepší, než nyní navrhované, musíme pedpokládati,

že si slavná rada mstská reservuje provádní zmn pro sebe

samu.

Umlecká komisse pedložila návrh svj slavné radš mstské

s tím podotknutím, že pokládá práci tuto za ást celku, který

jen tehdy bude moci poskytnouti záruku zdárného resultátu,

bude-li úpln dohotoven, a podotkla, že jest ochotna v té

píin podjati se této další práce, jakož i vžiti v úvahu pání
;

která by slavná rada mstská projevila.

Slavná rada mstská však neprojevila pání žádných

a pedstírajíc všeobecné dvody, práci naši jednoduše zamítla.

Nám však nemže být lhostejný zpsob, jakým bude pro-

vádna assananí akce dále. Není to snad uražena umlecká

ješitnost, nýbrž jest to starost o zpsob, jakým pjde se dále

v ped. Dalekosáhlé jsou následky, které mohou tímto po-

vstati pro budoucí tvánost msta, a umlecká komisse ne-

mže mlky k takovému jednání pihlížeti a za následky z toho

vzniklé ped veejností odpovídati. Zamítnutím ná-

vrhu našeho zbývá slavné rad mstské pouze

pvodní plán assananí, jehož se až dosud pidržo-

vala. Avšak vzhledem k tomu, že plán tento, jak

svrchu dokázáno bylo, musí se zmnit, nemá slavná

rada mstská vlastn žádný celkový plán polohy,

dle nhož by se správn postupovati mohlo. Na-

stane tedy ešení od pípadu k pípadu, a jakých

následk podobný postup míti mže, o tom mluví

jasn nádraží severo-západní dráhy, otevený blok

u Strakovské akademie, poloha mstské spoitelny

a mnohé jiné.

Proto pokládáme za svou vlasteneckou povin-

nost pes zamítavé stanovisko slavné rady mst-
ské oproti návrhm naším pro uvarování neodini-

telných chyb, které by z tohoto postupu vzejiti

mohly, žádati

:

»Slavná rado král. hlavního msta Prahy, raiž

umlecké komissi udati námitky proti návrhu na

zmnu plánu polohy území assananího na Starém

mst netoliko všeobecn, nýbrž neraiž sob obt-

žovati tyto urit a vcn pro pípady, jichž se to

týe, uvésti, aby komisse umlecká byla pouena
v em spoívá neprovedli vost jejího návrhu, a mohla

uiniti v uvážení tchto námitek ony zmny,

o jichž prospšnosti pro vc nabude pesvdení.

«

V Praze, dne 12. ledna 1898.

Z umlecké komisse.

J. S t i b r a 1 m. p., jednatel. J. Z í t e k m. p., pedseda.

— CESTOVNÍ STIPENDIA vypsána jsou pro

absolventy c. k. akademie výtvarných umní staveb-

ním radou p. Jos. Hlávkou, založená v obnosu 1200,

600 a 400 zl. Podmínky: Konkurenní práce, pí-

stupné pro všechna odvtví umní výtvarného, za-

stoupená na c. k. akademii umní v Praze, musí

v jarní umlecké výstav v Rudolfinu roku 1898

vystaveny býti. Kdo se o tato cestovní stipendia

ucházeti míní, nech legáln prokáže a prohlásí:

1 . že v království eském jest zrozen a v nm do-

movem píslušen; — 2. že jest náboženství kesanského; —
3. že jak on, tak i jeho rodiové jsou nemajetní; — 4. že

všechna pípravná studia tohoto asu pedepsanápro pijetí

na c. k. akademii umní v Praze a zkoušky na nkteré

stední škole s vyuovacím jazykem eským s prospchem

náležitým vykonal a prošed bhem pípravným na c. k. aka"

demii umní pro své pípravné vzdlání umlecké nejvyšší

na tomtofýústavu obvyklou známku výteného prospchu

obdržel a že se úpln bezúhonným mravním chováním vy-

kázati mže; — 5. že ádné ukonil svá studia na c. k.

akademii umní v Praze. Pi tom uznává se absolutorium bý-

valé pražské malíské akademie pro zadání v prvních tech

letech jako rovnocenné; 6. že zárove s tmito prkazy aneb

nejdéle ve 14 dnech ped otevením pražské umlecké vý-

stavy lektorátu c. k. akademie umní urit oznaí pedmt,
kterým do konkurence vstoupiti míní a zárove udá cíl svých

studií v cizin, k jehož dosažení chce se snažiti, bude-li £ u
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nkteré ze tri stipendií udleno; 7. že, bude-li mu udleno

nkteré z tchto stipendií, užije ho skuten k naznaenému

vlastnímu vzdlání v cizin a to pro celý, tímto stipendiem

urený as, a že pi uplynutí každého tvrtletí vykáže se

výsledkem své innosti tím, že z uinných studií aspo
jednu zašle rektorátu c. k. akademie umní; 8. že bylo-li by

mu udleno cestovní stipendium celoroní, ochoten je vno-

vati pedmt takto vyznamenaný c. k. akademii umní pro

pípadné zízení galerie cen. Právo návrhu má professorský

sbor c. k. akademie umní v Praze, právo udílecí Jeho Ex-

cellence pan místodržitel eský. Náležit doložené žádosti

butež do 31. bezna 1898 u rektorátu c. k. akademie
umní v Praze podány.

- OBRAZOVÉ LISTY PRO ŠKOLU A DM, vydávané

spoleností pro rozmnožování umní ve Vídni, doporueny

ministerstvem vyuování, jsou — po zpsobu mnichovských

obrazových list — laciné, illustrované publikace (po 5 kr.,

kolorované po 10 kr.) urené hlavn pro spátelení mlá-

deže s umním a pro pouení její v djepise, náboženství,

zem- i pírodopise a v rzných jiných oborech pro život

a práci užitených. V sérii prvých 25 list vynikají — hned

po officielním prvním obraze zaádné — náboženské obrazy

Jenneweinovy. Z ech zastoupen tu pak ješt Schwaiger

dvma historickými skupinami »Libuše« a -Hunové*. Bohu-

žel, nemže pohled na »Libuši« potšiti ani umlce ani echa;

jest ku podivu, že mistr tak dovedný a právem renomovaný

mohl ze své dílny propustiti práci v kresb tak nedostatenou

a psobící dojmem karikatury, jako na posmch eskému mythu

njakým nepítelem naším v podnik tak významný zaádnou.
-— Zejména na mysl dtskou, které obrazy ty v prvé ad
jsou ureny, nemže psobiti píznivým dojmem.

— PROF. VOJT. HYNAJS jmenován ádným lenem naší

akademie vd a umní. Pokud se pamatujeme, náleží Hynajs

mezi nejpednjší umlce eské již trochu déle, než sama

akademie existuje Bude nutno, najiti si seznam její ádných

len, abychom se pouili, kterým asi umlcm po dobu tak

dlouhou musil ustupovati.

- AKADEMIE KESANSKÁ V PRAZE poádá v sále

sv.-václavské záložny cyklus šestnácti pednášek o církevních

umní, vždy v sobotu o 6. hod. veer, poínaje dnem 22. ledna.

Z programu zvlášt uvádíme pednášky dr. K. Chytila (O mi-

niaturní malb stedovku a renaissance), Dr. B. Matjky

(O baroku jako slohu kostelním), arch. Jos. Fanty (O výzdob

chrám), P. Odila Wolfa (Zvláštní ráz církevního umní O. O.

benediktin Bcuronských) a m. j. Naproti tomu vzbuzuje ne-

dvru k výbru pednášek zaádní diskreditovaného P. E.

Pauknera a j.

- SPOLENOST »VLASTENECKÝCH« PÁTEL UMNÍ
obsadila místo inspektora gallerie jakýmsi panem Bergnerem,

istokrevným a zajisté sob rovn » vlasteneckým* Nmcem,
jenž jen s velikým sebezapením a námahou dovede se po

esku dorozumti, který však dovede (což se teprve má uká-

zati) zrestaurovati v gallerii, co nebylo zrestaurováno ( z zka-

ženo) jeho pedchdci v prvé polovici t. stoh, jichž hlavní

innost spoívala v »opravování« a istní starých mistr

a lepení jich na nová plátna. V té innosti bude tedy po-

kraováno, nebo spolenosti nejednalo se o engažování in-

spektora, který by zastal úad ten spsobem, jak je zvykem
v jiných obrazárnách i menšího významu nežli je naše, ale

0 restauratéra, který by dovedl poádati obasné výstavy

spolku »der deutschen Knstler in Prag«. A k tomu pece

není potebí ani speciální znalosti eského umní, ani zna-

losti jazyka, kterým až dosud neumí ani jeden z nynjších

úedník » vlastenecké* spolenosti správn mluviti, nekuli

psáti
;
vždy by takový úedník eštinu dokonale ovládající

vypadal docela z rámce, do nhož zasazeni všickni ti vyšší

1 nižší, podízení i nadízeni --vlastenci Spolenosti, která

rozumí vlastenectví- svému tak, že neostýchá se z penz
odkázaných eským vlastencem (f not. Feyerfeilem) za-

koupiti pro gallerii bezcenný výtvor nmecké » vlastenecky

«

protžované umlkyn Max-Ehrlerové.

- UMLECKO - PRMYSLOVÉ MUSEUM OBCHODNÍ
A ŽIVNOSTENSKÉ KOMORY V PRAZE. O zaslaných pracích

konkurenních rozhodnuto následovn: Porota pro práci stí-

brnickou (kropenka nástnná), jichž došlo celkem 6, skládala

se z pp. : místopresidenta obchodní komory a kuratoria Fr.

Kižíka, jakožto pedsedy, A. Hellméssena, professora c. k.

umlecko-prmyslové škol}'. Celdy Klouka, professora c. k.

umlecko-prmyslové školy, Josefa Krejíka, ezbáe a lena

obchodní komory, Vojtcha rytíe Lanny, Václava Nmce, za-

tímního presidenta obchodní a živnostenské komory, a sta-

rosty grémia zlatnického J. Sourka; první cena udlena ne-

byla, druhá cena piknuta práci s heslem : »Pokrop mne by-

sopem«, navrhl a provedl B. K. Malina, absolvent c. k. pr-
myslové školy pražské, nyní v Paíži; dále udlen akcesit

100 korun práci s heslem: -Matka Boží Staro-Boleslavská«

;

krom toho vysloveno uznání pracím s hesly: »Asperges me

Domine« a »Úsilím k úspchu «. V porot pro dekorativní

malbu zasedali pp. : místopresident komory Fr. Kižík, jakožto

pedseda, Emanuel Hofbauer st., starosta spoleenstva malí
pokoj, Vojtch Hynais, professor c. k. akademie umní,

V. Nekvasil, cis. rada, len obchodní komory, Rudolf Rzi-

howski, akademický malí, J. Stibral, editel c. k. prmyslové

školy a Zdenk hrab z Thun-Hobensteinu, len kuratoria.

První cena udlena práci se znakou: »Kíž v kruhu « od

paní Anny Boudové-Suchardové v Praze a druhá cena práci

s heslem: »Vlastí« od p. Jana Beneše, absolventa c. k. um-
lecko-prmyslové školy pražské u firmy Kopecký a Svátek

v Plzni; uznání dostalo se práci se znakou: »M.« (V sou-

tži pro dekorativní malbu bylo 11 úastník.)

Porota pro odbor prací ezbáských skládala se z pp.

:

místopresidenta komory Fr. Kižíka, jakožto pedsedy, J. Kast-

nera, professora c. k. umlecko-prmyslové školy, J. Kouly,

professora eské technik}', Josefa Krejíka, lena obchodní

a živnostenské komory, Antonína Poppa, professora eské

techniky, A. V. Richtra, majitele pozlacovaské firmy H. Richter,

a Bohuslava Snircha, lena kuratoiia musejního; první cena

udlena práci s heslem: -Umlý prmysl* od p. Josefa Rouse,

ezbáe v Zamherku: druhá cena udlena práci se znakou:

-Želva* od pana Václava Kulhánka, ezbáe v Praze. Uznání

vysloveno pracím s hesly: -Flora* a -Praha*. (Prací ezbá-
ských došlo celkem 6 k soutži.) Poroty zasedaly dne 10.,

11. a 12. ledna 1898. Veškeré pedmty konkurenní vysta-
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vény na dobu jednoho msíce ode dne 13. ledna poínaje

v pízemním sále Rudolfina a otevena denn (mimo pondlí)

od 10 hod. dopol. do 3 hod. odpol. zdarma. Krom konku-

renních prací vystaveny jsou etné pedmty pro sbírky

umšlecko-prmyslového musea v poslední dob získané.

— VALNÁ HROMADA SPOLKU »MÁNSS« odbývaná dne

28. ledna t. r. byla výrazným obrazem nynjší innosti spol-

kové. Za svých skrovných dob míval Mánes pouze skromné

schze; dnes vyvíjí innost na veejnost velmi patrnou

a s uznáním kvitovanou a také na valné hromad bylo plno

chuti k nové práci, nové a smlé plány jiskily v eích
a s nadšením byly pijímány etným shromáždním. CienAvo

poslední dobou znan vzrostlo a každý s chutí hlásí se ku

práci. V nejbližší dob podniknuty budou akce ve prospch

nových publikací spolkem redigovaných a pípravné práce

v záležitostech pro výtvarníky všeobecn dležitých.

— K VYOBRAZENÍM. — S radostí zaaujeme do Vol-

ných Smr ukázku delikátního umní toho, na nhož celá

naše mladá generace umlecká pohlíží jako na svj vzor,

mistrnou kresbu PROF. J. HYNAJSE. Jest to jedna ze studií,

kterými umlec se svdomitostí jen sob vlastní pipravoval

velkou, rodinnou podobiznu paní H., v Praze dosud nevysta-

venou. Kresba tato ve své pímo hravé lehkosti nedává ani

tušiti, jak tžko dosíci lze tohoto stupn pirozenosti v pose

a výrazu, který se pak pi hotové práci jako sám sebou

rozumí; obtíže takové ovšem jako by ani neexistovaly pro

V. Hynajse, tohoto suverénního mistra kresby, který nejen

u nás, ale v umleckém svt souasném vbec málo sok
nalezne. — Mnoho z tchto slov opakovati bychom musiii

pi ukázce z bohatých map studií PROF. F. ŽENÍŠKA. Všechen

pvab s vyvrcholenou jistotou kresbových studií Ženíškových

pochopí však pece jen ten, kdo ví, co znamená kresba »prima«.

VÝSTAVY.

— VÝSTAVA SPOLKU MÁNES poádána bude bhem
msíce února v salon Topiov; výstavou tou pipomíná

Mánes veejnosti eské svoje desítileté trvání. innost jeho

po tu dobu byla nehluná, a hotovým jejím výsledkm ne-

mohlo býti nikdy odepeno uznání. Mánes byl vždy — bh
ví pro — považován spíše za spolek žák malíské akademie,

než za spolek umlc výtvarných vbec a vskutku utváil

se jako sdružení sil nejmladších a v adách jeho lenstva

scházejí pemnohá, pemnohá jména, jichž nositelé snad vá-

hají pi schzi spolkové zasednouti v jedné místnosti s mlad-

šími pstiteli téhož umní. Následkem toho také nebude vý-

stava pyšnití se slavnými, renomovanými jmény, nicmén
doufejme, že tím na zajímavosti jen získá, pedstavujíc adu
adept mladších, nestojících dosud snad na nejvyšším vrcholí

umní, ale pedkládajících práce, jimž vážná snaha upena
býti nemže. Také v celém uspoádání výstavy chce Mánes —
pokud místnost Topiova podniku dovolí — ukázati, jakým
spsobem umlci svžejšího rozhledu pedstavují si umístní

obrazu, aby každý pro sebe vynikal, ostatních nerušil a di-

váku byl nejvýhodnji pístupným — jak o tom u nás již

psáno, ale ve vtších výstavách nikdy šeteno nebylo. —
Pihlášky k výstav jsou peetné a záhy bude Hofbauerv

plakát - vymykající, se šablon pro plakáty nyní urené —
na kterém zlomyslná trusa malíská apatického diváka upo-

zoruje na innost spolku Mánes — zváti k návštv expo-

sice malíské omladiny. Oficielní zahájení bude v sobotu dne

6. února t. r. pro zvané hosty; publiku otevena bude vý-

stava dne 7. t. m.

— VEREŠAG1N, STASSEN, BROŽÍK. — Není snad dnes

umlce, který by si nestžoval, že do jeho oboru pletou se

lidé, naprosto mu nerozumjící. Pomrn nejšastnjší jsou

hudebníci; hudba je tak samostatným umním, že nemožno
odvážiti se na povrchním úsudkem, vzbuzeným povrchními

dojmy sluchu; je dosti málo amatér, kteí — nejsouce od-

born vzdláni, dilettisujíce však v hudb, osobují si právo

kritiky. He je tomu v umní výtvarném, o nmž mluví

každý, kdo není zcela slepý a tedy obraz i sochu prolil éd-

nouti si mže. Nejvelkolepji ovšem zuí svoboda úsudku

v literatue, kde nejen nikdo se nespokojí s tím že svj
úsudek má a že si dovede najiti i místo, kde jej udá, ný-

brž — dle nejnovjší mody —• s posmchem, urážkami a ne-

pravdami a všemi dsledky nenávisti vrhá se na toho, kdo

opovažuje se míti úsudek jiný.

Bez rvaky se ovšem život neobejde. Avšak panuje tu

v jednom smru nedorozumní, na které pi píležitosti dvou

obrazových cykl rzných autor napadlo mi poukázati.

Výtvarník — zejména mladý, nehotový, na kterém ne-

možno ihned žádati naprosté dokonalosti — klade si ped
svou prací pirozenou otázku: Co jest to obraz? Nco kre-

sleného, malovaného. Chci-li vytvoiti obraz, musím se

tedy nauit kresb, malb, musím pedevším osvojiti si

techniku, formu, nebo výtvor bez umlecké formy — atd.

O tom, jak známo, namluveno dosti.

Literát výtvarníka posuzující odpovídá na tutéž otázku

jinak: Obraz jest umlecké dílo, kterým chceš upoutat naši

pozornost. A chytiti nás mžeš pouze myšlenkou. Um-
lecké dílo bez myšlenky nelze si pedstaviti; stálo by pak

za umleckým prmyslem, jehož cílem jest spojovati krásné

s užiteným, kdežto cílem umní — atd. O tom, jak známo,

namluveno dosti.

A nyní mže se malí ptáti : Mám malovati, zstati vren
podstat svého umní — anebo mysliti, bojovati, chytati lidi

svými myšlenkami? Mám sledovati krásu i tendenci? Chci

malovati jen pro ty, kdož chápou prvky mého umní — aneb

hned loviti pozornost povrchního publika myšlenkou teba
lacinou a zanedbám zdokonalení formy, ve které mám a chci

myšlenku podati?

Mám djem svého obrazu odvraceti pozornost od jádra

svého umní — techniky malíské, které laik beze zkušeností

nedovede posouditi a rozeznati ji od pouhé routiny — a initi

díla svá pístupnjší povrchnímu úsudku neodborníka?

Mže dobrá myšlenka nahraditi špatnou formu? Není

myšlenka zniena nedokonalou formou, nedostatkem kardi-

nálních vdomostí umní malíského?

Hle, hrdá díla literární, slyšte jejich heslo, že umní cílem

je samo sob, na zvláštní tendence?

A malí chce obsahem obrazu mít malbu, spisovatel

báse. Ovšem, tomuto staí místo básn nkdy rébus. My-
šlenka nemusí být silná; ím nejasnjší pedmt, ím horší
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forma, tím se pomalu zdá malí vtším myslitelem. Nejlepší

obraz je ten, kde je kus lidské kostry; je-li kostra celá, je

myšlenka hlubší. A stojí-li ta kostra na hlav — je obraz

triumfem umní.

Uveme píklady. Nkomu se líbily obrazy Costenoblové,

»Tragoedie ženy«. Mly myšlenku — dosti lacinou, k zpraco-

vání literárnímu tebas nedostatenou — ale malovány byly

nejsmlejším zpsobem. Autorka pro užití bizavrních barev

mla své dvody. A malíi, tebas piznali, že umí — nebo

snaží se — myslit, ale dodali: malíkou není, malovat neumí

ani trochu a kreslit už dokonce ne. Jak chce zvítzit se svou

myšlenkou, podává-li ji ve form tak nedostatené? Pro volí

prostedky, jichž nedovede použiti?

A Saša Schneider! Poprvé chytil myšlenkami i provede-

ním. Pi druhé sérii utkala se myšlenka s technikou a —
selhaly ob.

A vzpomeme na jiný píklad: Hynajsv akt v jarní vý-

stav Rudolfínské, dosud nedocenný, jak dosvdí každý

malí. Divák »literárn vzdlaný« pokrí nosem: Na co se

mám dívat? Nic! Nahý akt ženský! Bez dje — bez my-

šlenky. I\ emu to? — Nepotebuji takových pomcek, od-

poví autor; pekonati veškeré obtíže, které klade zobrazení

nahého tla na volném vzduchu, ve svtle slunením, pod re-

flexem zelen — pekonati vítzn pekážky píro-
dou malb položené — to jest mi nejvyšším cílem.

A tu se nemalí, jehož neodborné kritice se tím výtvarník

vymyká a cht mocí zachovati svou autoiitu mentorskou, vy-

tasí se svým trumfem : Dobrá, budiž ti malba sama o sob
tím nejsvtjším — ale nco — nco jí musíš pece vy-

stihovali, ne pouhopouhé nic! Je-li ti pedmt malování

tedy úpln lhostejný — pro se vyhýbáš sujetm ob-

sažným?

A malí klidn odvtí: Poukázal jsem již na kontroverse

formy s myšlenkou. Až budu mistrem techniky, pak mohu

ješt se snažit byti básníkem neb filosofem — zkrátka uml-

cem dvojím; prozatím však dvma pánm najednou slou-

žiti nemohu a není mi toho také teba. im .

*

Budiž prominuto, že v úvod píliš dlouhý rozšíili jsme

nkolik myšlenek, probudivších se po návštv výstavy Ve-

rešaginovy v Rudolfinu a Stassenovy v salonu Topiov, a
teba myšlenky ty nesouvisejí z plna s referátem a nedotý-

kají se pímo obou autor. Avšak oba tito umlci snaží se

býti nejen malíi, ale také básníky a myslitely, bojovati pro-

stedky svého umní za uritou myšlenku.

Jméno STASSENOVO neznali, tuším, u nás dosud ani ti,

o modernosti umní nejvypjatji hovoící pánové, kteí své

zkušenosti o výtvarnictví erpají z výklad Topiova závodu.

Bez rozpaku uhádneme, že pedstavuje se nám tu Nmec —
stalo se již tém pravidlem, že v Salonu Topiov nalézá

vždy v první ad místa to, co práv po Nmecku dlá sen-

saci — a skoro, zdá se, více bží Salonu Topiovu o sen-

saci než o umní. A Stassen je jak pro dlaný. V sedmnácti

obrazech, jež nazval cyklem »Smrt« snaží se Stassen vylíiti

zápas ducha s pírodou. Nelze však se na n dívati jako na

jednolitý a pesn souvislý cyklus ani myšlenkov ani po

stránce formální. Mnohdy vbec dlužno se na stanovisko

autorovo vnucovati.

Po stránce technické (k vystižení myšlének svých volil

autor kresbu uhlem) najdeme mnohde výborné vci, a patrno,

že stránka tato ped provedením myšlenkovým do pozadí

ustoupiti má.

Filosofii svou, která není daleko tak hluboká, jak by se

zdálo, provádí Stassen dosti lacino, a bez rekvisit náramn
již otelých — hada a lebky — se vbec neobejde. Ovšem
snad se jednou Stassen dopracuje toho názoru, jak nepomrn
vtším umním je vyjádení myšlénky njaké bez emblem
podobných, které vážnému umlci jsou jenom zbyteným ba-

lastem. Na p. obrazy »Matka«, »dívka«, »alkohol« psobily

by mnohem více bez mátoh smrti. Ale tak nevíme ani hloubce

pemýšlení autorova, a u nás nejsme ješt zvyklí na tuto,

eknme, manýru pemýšlení. Jinde již poznají na první po-

hled, že celkem nezbývá ze Stassenovy práce mnohem víc

než sms vliv a již skuten velkých nebo sensaních

mistr, jako Klingra (»Beethoven«) Schneidra, Sattlera a j.

mp.

Nejpopulárnjší z ruských, ba ze všech slovanských ma-

lí, V. VEREŠAGIN, vrátil se po desíti letech s novou

kollekcí do Prahy. Slavný mistr, známjší Rpina, citovaný

asto jako zákopník a pední representant umleckého realismu.

Ze pro popularitu nerozhodovaly výhradn kvality jeho um-
lecké, o tom vás pesvdí jediné nahlédnutí do jeho Rudol-

fínské výstavy; rozhoduj í u velkého publika z pravidla ohledy

jiné než ist umlecké, ono se nechá vždy spíše uchvátiti

obsahem, tím, co jest malováno, než tím, jak jest to malo-

váno. Ruský mistr je na každý zpsob velmi zajímavý, ba

zajímavjší jako lovk, než jako malí. Jeho cesty a dobro-

družství v Indii, úastenství v tureckých válkách a pátelství

se Skobelevem ozáily ho nimbem tém romantické zajíma-

vosti. Svými vtšími spisy a etnými interessantními lánky,

kterými své práce komentoval, postaral se, aby obrazy jeho

mluvily eí publiku hodn srozumitelnou. A to, co obrazy

svými íci chtl, a ne vždycky nové, bylo vždy svrchovan

zpsobilé vzbuditi pozornost, ba sensaci. A také skuten
má dekovati Verešagin velkou ást svého úspchu sensa-

nosti látek, které si pro své obrazy volil. Ovšem, pipoteme-li

také ást toho úspchu na úet reklamy, zbude té zásluhy

pak na ryzí umní dosti málo.

První cyklus obraz z Východu psobil malebností a no-

vostí motiv, obrazy z rusko-turecké války svou sympathickou

tendencí antimilitaristickou, obrazy ze života Kristova a cy-

klus Napoleonv sv3?m zdánliv novým a originelním reali-

stickým nazíráním. To všechno jsou ovšem vlastnosti krásné

a úctyhodné, které však s vlastním umním mají dosti málo

co dlati a bohužel autora dokonce umlecky poškozují.

Jet zcela zjevn Verešaginova umlecká potence v pímo
obráceném pomru s tendenností jeho prací: ím mén úmy-

sln maluje, ím více je každé tendence vzdálen, tím maluje

lip, a naopak. Jeho Napoleonský cyklus jest z letošní

výstavy rozhodn nej slabší. Nemluv ani o tom, že stano-

visko, se kterého se Verešagin na Napoleona dívá, není tak

nové, za jaké je on vydává — jde ve sv}?ch názorech cestou
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od Tolstého raženou — ale obrazy tohoto cyklu nestojí tech-

nicky nijak vysoko.

Až na jedinou estnou výminku (ís. 8. »V Gorodni ku

pedu nebo zpt ?«) dobe malovanou a také nejsilnjším

dojmem psobící, je všude barva tvrdá, kresba povrchní,

macha rutinovaná, ale dosti zbžná, a dojem, kterým snad

pece obrazy psobí, musí se jist daleko spíše piísti

literárnímu doprovodu, jehož vlivem si sami svoje reflexe do

malovaných scén vkládáme a tak jich psobivost zvyšujeme,

než jejich vlastní suggestivností.

Oproti tomu obrazy a studie v prvním sále vystavené

psobí daleko ryzejším dojmem. Píjemn pekvapuje zvlášt

malebnost a rozmanitost motiv, asto ovšem ne tak peliv

studovaných, jako spíše se zbžnou rutinou, výsledku a dojmu

v hlavních vcech si velmi jistou, traktovaných. Zvlášt n-
kolik interieur velice malebných (. 50. a 51., »Pedsí ko-

stela v Tolkov«, . 72. »Vchod do Gruzínského kostela pod

Kazbekem«), pak nkteré studie krajináské (. 38. Zimní

mlhy nad Kremlem«, výborné . 41. »Moskva pi západu

slunce«, a zvlášt v pravd mistrovské »Písité ostrovy na

sev. Dvín« (. 30. a 31.) jsou vzácnými píklady bezprosted-

ního zachycení dojmu s jistotou a trefností vru neobyejnou

a spolu dkazem, k jakým výsftkm dospje silný talent

Verešaginv, když není ochromen vlastními jeho theoriemi.

V tchto nkolika obrazech jeví se Verešagin ve výminen
píznivém svtle; i nco z té jemné vn a delikátnosti, kterou

pravý umlec v pírod všude vycítí, jako by se vznášelo

nad nimi; v ostatních vystupuje zase ten suchý realista,

kterému jako by fotografická pesnost byla jediným ideálem,

a který — vc to zajímavá — v portrétních studiích, kde

pouze ist technická vysplost rozhoduje o výsledku, není

nikterak vynikající. On nešel dále za suchou objektivnost

realismu, neoživil svoji práci, nevdechl jí nic ze svého sub-

jektivního cítní — a v tom práv liší se od moderních,

proto pohlížíme na nho pouze jako na zajímavého zástupce

už pekonané umlecké periody.

Ovšem v jeho dob jeho dílo a zásluhy nebyly malé : on,

který vyšel z atelieru Gérómova a pracoval v Mnichov
v period Pilotyovské, on, klassik a historik vychováním,

zbavil se s neobyejnou silou všech tradic, strojenosti, chlad-

nosti a pedevším theatralního pathosu, veden svou láskou

k pravd, dopracoval se pirozenosti v pojímání i v barevném

nazírání, zbavil se hndých, omákových ton — to jsou

zásluhy opravdové a veliké, zásluhy, pro které podrží Ve-

rešagin v historii umní vždy svoje estné místo, A s to-

hoto historického stanoviska vzdáváme mu i my úctu, kterou

bychom mu snad se stanoviska moderního umní odepeli.

šk.
-*

Verešagin však usiluje, býti posuzován také bez ohledu

na stránku malíské techniky. Malí ekl mu : tak a tak do-

vedl jsi svými umleckými prostedky vystihnouti své my-
šlenky, bojovati za svou tendenci. A nikdo neodepe sou-

hlasu slovm : snížil jsi umní, uiniv je podružným,
nut je slouží ti — tebas cíli šlechetnému; není divu, že

selhalo.

Ale nyní sleduj nemalí také Verešagina-myslitele.

Kollekci dneska u nás vystavenou pedcházela povst,

že nedostihuje starší své pedchdkyn. Z rzných píin

bylo nutno tomu viti. Serie prvá byla tak uchvacující, že

v sensanosti nedalo se stupování pedpokládati
;

obrazy

její maloval oitý svdek — Napoleona maloval tená dje-

pisu, syn doby daleko pozdjší. Vychování naše pokroilo

již pes realismus a naturalismus, který díve novostí omra-

oval. Tyto okolnosti nutno uvážiti, nemysliti píliš na Ve-

rešagina dívjška — a nebudete novou exposicí píliš sklá-

rnám. Její autor snad nenašel vždy pro vyjádení svého cíle

prostedek dokonalý - ale umlcem zstal a ani as, ani

zejmá politická tendence nemohly mu býti na újmu, a v ten-

denním cyklu ^Napoleon I. « musíte se pokloniti nadšenému

básníku lidskosti. Neváhám — tebas v odporu s jinými —
tvrditi, že Verešagin tímto cyklem pece jen postoupil výše;

tam, kde díve oko nutilo jej otrocky se podrobiti pírod,

tam nutí jej nyní djepis uzavírati ji písnji v rámec um-
leckého stylu. A dáte se uchvátiti politickým jádrem války,

podmaní vás djepis diplomacie — a zachvjete se, vidouce

neesti s tím spojené, hrzy vraždy, marného, ukrutného

umírání, požár, hladu, bídy! Ovšem, bylo již na to pouká-

záno, že dojem tento vzbuzen také etbou autorova vý-

kladu, nikoli malbou — ale výsledek tu je, dojem autorem

zamýšlený je vyvolán a tak i tak — jak kdo mu je pí-

stupný.

Na sensaci vší se prvod obvyklých satelit : reklama,

brožurky, kritiky atd. atd. — Mistr jich neodmítá, ale po-

ukazuje k nim: takový rozruch jsem vzbudil, ti a ti mi pi-

svdili, oni mi spílali, zde jsem ml úspch, onde utrpení.

Vizte a sute mou myšlenku.

Budiž mi dovoleno pipojiti ješt jeden osobní dojem,

dojem diváka neodborného.

Výstavy Stassenovu a Verešaginovu jsem navštívil jed-

ním dnem. Tuto díve, onu pozdji. A pece z Verešaginovy

zbyl mi dojem daleko silnjší. Pro?

Okolnost ta nutí mne srovnávat moje, eknme »ethické«

dojmy, a vím, že není píiny srovnávati dva umlce tak

rznorodé, a není práva k tomu.

Stassen zabývá se záhadou všelidskou, demonstruje svou

theorii na mnohých pípadech a vždy spíše chýlí se v meze
akademického umní. — Verešagin obírá se jedinou, uritou

otázkou života a tu ješt demonstruje na jediném pouze pí-

padu, ba, místy dává hrd znáti, že více mu znamená ten-

dence politická, než umní. A mocný, lidsk}? dojem, k jakému

pece umní vbec cílí, dává pednost tomuto užšímu »pro-

gramu.« Pro?
Na obrazech Stassenových vidíme kostlivce, mátohy, zje-

vení, andly, bohy, postavy, postavy allegorické a symbolické

— u Verešagina zíš trpící lidi, výsledky osudných moc-

ností. Stassen podává abstrakce lacinými prostedky, »po lo-

pat* tomu íkáme, Verešagin podává život — a tím psobí.
lm.

V. šl. Brožík: VOLBA JIÍKA PODBRADSKÉHO KRÁ-
LEM ESKÝM. V jednom z pedních týdenník našich psal

známý umlecký kritik o Brožíkov obrazu »Volba Jiího
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zPodbrad«, že jest to — hlavn co se barevného dojmu týe
— nejlepší mistrova práce. Kdyby tomu skuten tak mlo
býti, podivil by se asi mnohý nepedpojatý soudce, ku p.
cizinec, který by jiné práce Brožíkovy neznal, jakým zpsobem
mohl se malí, jehož nejlepší dílo má ped sebou, domoci

takového jména a slávy, jaké zvlášt u nás Brožík požívá.

Na štstí není tomu tak, a jediný pohled na protjší stnu
zasedací sín, kam se prozatím »Hus« odsthoval, pesvdí
vás, že nestojíte ped nejlepším, nýbrž snad ped nejslabším

Brožíkovým dílem.

Bohužel ani pítmí místnosti, v níž jmenovaný obraz

jest vystaven, nedovede zakrýti všechny nedostatky, všechny

ty poklesky proti kresb a perspektiv, které u mistra tako-

vého jména nikterak nejsou omluvitelný. Ani naše officielní

kritika, tak mírná zpravidla a shovívavá k lidem se založenou

již povstí, nepešla všude mlením ku p. libovli, s jakou

si autor dovolil všechny možné kroje na tomto obraze slou-

ili (i jednoho Slováka-dráteníka v jeho typickém kroji tam

najdete), ale za to o hlavních vcech, o umleckém provedení

a procítní mlení. Mimodk pipadá na mysl otázka, zda by

byla stejn shovívavou, kdyby nkdo z mladých s prací po-

dobn nedostatenou ped veejnost pedstoupil
;
oproti osvd-

enému mistru si ovšem naše kritika netroufá; a na toho,

kdo odváží se b3Hi jiného mínní, pijde se s osvdenou
zbraní vlastenectví anebo závisti a umlecké nepejícnosti

a nebohého ubije na dobro. Ale zdá se, že ani tímto zp-
sobem to již dlouho nepjde. Poíná již i u nás svítati, že

doba kolossálních, theatrálních historií juž minula; dnes žádá

se od umleckého díla pece pomalu nco více, než strojený

pathos, který do opravdy jist nikoho nikdy rozehátí ne-

dovedl.

Nahlíží se, že cena umleckého díla nezáleží na jeho

obsahu, že není žádnou zvláštní zásluhou volili si k své

práci t. zv. povznášející historické momenty, nedovedeme-li

je také vskutku umlecky uživiti, a že dlužno umlecké dílo

posuzovati jen dle jeho provedení a umleckého dojmu, kterým

psobí; látka, že je oprávnna každá a pi posuzování na
váhu nepadá. Nejsme snad zásadními odprci historického

malování, zstaneme vždy plni obdivu státi ku p. ped Ma-
tjkovým Rejtanem; vlastenecký cit, ba váše, s jakou obraz

je malován, psobí stejným dojmem i po letech a také na

Nepoláka.

Pohlete na Rpinovy »Kozáky«, jakou scénu plnou inten-

sivního života dovedl umlec vyvolati z minulosti a fixovati

na svém plátn. A jakým pvabem psobí dosud ermá-
kovy obrazy, a starší dobou nežli Brožíkovy ! Ale práv ten

vnitní ohe práci šl. Brožíka zcela schází. Uznáváme rádi,

že pi obraze »Tu felix Austria nube«, kde mu dáno thema

samo sebou divadelní a chladné, nemohl se umlec rozehátí;

ale jinak je s volbou Jiího z Podbrad. Pette si kapitolu

z Jiráskovy »Maryly«, kde líí autor tu scénu hlubokého dojmu

a nadšení a uznáte, že z látky takové dalo se nco zcela

jiného vytvoili. Ani komposin obraz ped chladnou kritikou

neobstojí, a dokonce nikoli technicky. Není to žádný realismus,

je to pouze hndá ustálená manýra, co na palet Brožíkov

nyní vládne; osoby zobrazené tonou ásten v nemožn
hndých stínech, po jiných rozlévá se podivné bílé svtlo,

které však na ze pozadí vrhá pojednou skrovný oranžový

reflex; u mnohé figury nedovedete si vbec zkonstruovat!,

zbude-li jí pro její nohy místo, jiné schází celé záloktí atd.

Nebudeme vypoítávati tyto trapné nedostatky všechny;

nestranný divák, i laik, musí na n pijití sám; zdálo by se

nkterým, že úmysln chceme snižovati význam autora i jeho

díla; kdežto nám pece, jak již z pedešlých ádek doufáme

dostaten vysvitlo, jde vždy jen o vc a opravdový zájem

umní a nikdy o osoby, a stojí na kterémkoli stupni autority.

ess.

*

— V píštím ísle uveejnny budou ilustraní ukázky

druhé výstavy školy umlecko-prmyslové
;

z dvodu toho

odkládáme referát o této výstav pro íslo ono.

A. BOUDOVÁ.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v Praze.



ÍSLO 5. RONÍK II.

V ŽENY. — NAPSAL V. OTO-
MAR. (Políraování.)

Uchvácen podivným a jemu nezvyklým

páním, svou náladu zachytit pérem, vyal ze

stolku kus papíru a jal se na nm psát . . .

Nestaral se o to — co píše.

Ale když dopsal a vzal obál-

ku, zeptal se: »Komu jsem to

psal? Své paní zítra; i njaké

neznámé, i komu ?«

Julovi to psaní nemohl po-

slat. Ten zaslal mu struné a

trochu stízlivé na svou povahu

blahopání k satku. Komu tedy ?

A tu bezdky psal na obálku

adressu :

Velectná slena Vilma Klo-

sova zde.

Složil psaní do obálky, zale-

pil a tžce se zadumal.

Hle, zde okolo plnoci myslí

na ni. Jeji jméno docela zeteln

bylo napsáno,

s jinou k oltái,

msíc, za rok,

jeho žena toto psaní,

nerozum ?

A v náhlém rozhodnutí vstal

a rozžal svtlo.

Spálil toto psaní, to nej ry-

zejší hnutí svého srdce.

»A ze srdce bude konen také popel«, ekl si.

A na erné, spálené obálce zcela zeteln

bylo psáno : Vilma Klosova.

A z Vilmy bude též popel a z nho též nic

nezbude. A celý ten život rozpadne se v prach.

A všechny vzmachy kídel jeho ducha jdou do

prázdna. A jeho život a minu-

lost a cit}^ .... A všechna pý-

cha, která se ho zmocnila v tu

chvíli, kdy pišel dom a mluvil

s hvzdami, mla zveliit jen

jeho pád. Pád ubohého titana!

A hoká bolest sevela jeho

srdce a marnost všeho, všeho

tlaila mu slzy do oí. Tak ulehl

a smuten usnul. -—- — Druhý

den byla svatba. ekli si s ne-

vstou ped oltáem »ano« a slí-

bili si vrnost až na vnou v-
nost. Byli svoji na vždycky.

Ale když vedl od oltáe ili,

tu do cesty najednou jakoby mu
pišla Vilma. A pece stála tiše

v lavici, ani se nepohnula. Její

oi však se setkaly s jeho. Vidl

v tom okamžiku, že má erné

šaty a že je bledá ješt víc, než

oné noci v zái msíce, když

spolu se dívali na eku. Tu
srdce jeho poalo prudce bít,

i uinil nkolik rychlejších krok
ku pedu. Bál se, aby ili ne-

pozorovala, že bledne.

Zítra pak pjde
Zítra, nebo za

a kdykoli, najde

Není to

Z VYSTAVY UMEL. PRUM. ŠKOLY.
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VII.

Pak byla veselá hostina. Až teprve pozd
veer, když pivinul k svým prsoum mladou

ženu, aby se vyplakala v jeho náruí, a když

zulíbal jí se slovy. »Konen sami«, tu ped oima
vyhoupl se mu obraz jiné ženy ve smuteních

šatech s tváí tak bledou a tak dojemnou, jak

ji dnes ráno spatil v kostele.

Z VÝSTAVY UML. PRUM. ŠKOLY.

hlas, vidl ji ped sebou, nebo Vilma dorstala

v její vk, kdy se poznali a mli rádi.

Nkdy jej pepadly snivé nálady minulosti; tu

sedal k harmoniu a chtl, aby Vilma zpívala.

Hrál jí ty písn, jež kvetly v jeho mladosti a za-

halen oblaky hudby vznášel se tento jindy tak

stízlivý muž, k onomu nebi, jež zažil zde na

zemi se svou ženou.

Francouzské knihy, jež Vilma zddila po matce,

obsahovaly vtšinou klassiky. Majíc k nim víc

úcty, než lásky, pilnula záhy k romantikm.
Oslnil ji pathetický Hugo, ale daleko více k srdci

jí pirostl Musset, pijící z malé íše své a Bau-

delaire, tak málo galantní k dámám a za to tím

upímnjší. Milujíc jej, toho cizince, jenž miloval

oblaka, ta arovná oblaka, zvolna penesla své

náklonnosti i na pozdjší dekadenty. Se vrozenou

vlastností ženy, hledající ve všem jádro vci,

pipoutala se k nejsrozumitelnjším z nich. Mal-

larmé, jakkoli pln vzácných obraz a myšlének,

nevábil ji, petížený nádherou svých ciselovaných

vt, do té míry, jako Verlaine, prostý a hluboký

Vilma Klosova vyrostla mezi knihami, kterými

ji zaopatoval otec a v ovzduší hudby, které ji

vyuila matka. Tato ji v patnácti letech zemela

a od té doby vychovával ji otec, možno-li zde

o vychování mluvit. Vyvinul se mezi otcem a dce-

rou vzácný pomr pátelský; on byl inženýrem

u dráhy a tu chvíle, jež trávil doma, mly mu
být oddechem a svátkem po dlouhé služb. Jako

lovk, konající samostatn své povinnosti ajdoucí

svou cestou, neznal pedsudk. Nechápaje, pro
by jeho dcera mla rovnati se tuctovým slein-

kám, nebál se toho, co mlo z ní uinit nco
více, aniž se staral o její »mravy«, vda, že tyto

se nekazí knihami, nýbrž lidmi. A tak nosíval

Vilm dom, co mu pod ruku pišlo. Sám arci

neml kdy isti; za to rád nechal si to, co jí se

líbilo, aby mu pedítala. Tu v tichých tch oka-

mžicích, za veer zimních, vybavila se mu pi
etb vzpomínka na nebožku ženu; slyšel její

Z VÝSTAVY UML. PRUM. ŠKOLY.



201 VOLNÉ SMRY 202

nebo Maeterlinck, tajemný a pec jen srozumi-

telný. Nasycena nkterými jejich díly, byla po-

dobna duše její motýlu, který vssál do sebe slad-

kost i vn nej vzácnjších kvt a pod úpalem

poledního slunce s tesoucími se kídly poletuje

nad záhony, nemaje víc chuti nkam usednout.

Žila tak od dvaceti do jedenadvaceti let, ne-

touc tém nieho. A tu seznámila se najednou

s Václavem, kterého znala dosud jen od vidní,

náhodou tém.
Pipadal jí docela jinaký, než celá ada tch

muž, kteréž — ostatn dosti povrchn -— znala;

v jejich oích byl barbar, ale ušlechtilý, který by

se dal ozáit její kulturou; drsný, ale pímý
a mohutný strom, na kterém by se vinula Ha-

nami a duše její rozkvetla v orchidejích. Chtla

jej ozdobit, uinit krásným, aby všichni o nm
vdli. Aby v oích ostatních vynikl tak, aby si

ho všichni povšimli.

Snad i milovala jej — kdož to muže íci? —
a byla to snad ona hluboká, tajemná láska, je-

jížto nevíme zdroje, která zapálí požár v srdci

jediným pohledem; jen pouhým setkáním. Roz-

plamení duši jen tím vdomím, že existuje
nkdo, na koho mohou se shrnout všechny sny

a blouznní mysli.

Taková láska prostoupí jako jed všechnu by-

tost lovka, zmní jeho cítní a myšlení a kdežto

ten starý, ubohý lovk, ješt setrvaností jakous

puzen jde v ustálených kolejích, sám klamaje

sebe o tom, co chce a po em touží, nový, obro-

zený, niterný lovk eká jen okamžik, aby zbavil

se tsného obalu a vystoupil ze svého pestrojení.

Takový dvojí život — a vnovala se jen

jednomu z nich, tomu starému, mén hlubokému
— žila Vilma ješt jeden rok. To bylo od onoho

dne, kdy seznámila se s Václavem; od jeho

svatby, po které brzo stihla ji zpráva, že pe-
sídlil na neuritou dobu do jiného msta jako

zástupce svého úedního kollegy; po celý rok

tak žila. — —
Jedinou její radostí byly drahé kvtiny, které

ml otec ve zvláštním pokoji, zaízeném jako

sklenník, odkud se šlo na pavla. Jejich zahrada

podobala se více malému parku. Vysoké topoly

a borovice jako tmavá ze uzavíraly její rozhled,

když z okna dívala se ven. Tak chránil své zá-

tiší její otec, aby ztratilo se mu nádraží z oí,

pokud je doma, akoli mu na blízku zstávali.

Rád procházel se zahradou, po žlutých pšinách

mezi mladými modíny a jedlemi, zvlášt v lét,

vdechuje jejich ozonovou vni. Cítil se tak vol-

ným zde, jako v lese.

Vilma sedala nkdy v besídce, když po obd
všechno utichlo a ráda dívala se na shon holub,

kroužících ve vzduchu, na jejich procházky po

steše, na galantní jejich rytíe; poslouchala ráda

jejich vrkání, šum kídel, když snášeli se na

Z VÝSTAVY UML. PRM. ŠKOLY.
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Harakiri.

Sentimentální bestie má bílá,

rci, kolik asi vk spínala’s

své zkrvácené drápy k modlitb

a kolik vk ztrácel výpar krve

se v dýmu vonném u oltá božích ?

Sentimentální bestie má bílá,

po nekonené ad vraždní —
kdo tžce tebou uražen, t vyzval

v ten bsný souboj japonského rázu?

Svým spárem pitváš zprahlé nitro své,

ze hrudi rveš si svoje srdce vilné,

(HYMNA LIDSTVU.)

vždy hloubej, hloubej bitký spár se vtíná

ve vlastní krvi spoívá tvá hlava

jak na polštái teplém . . . K nebesm
se upel ztrhaný tvj zrak — však div

:

ze rt tvých nezní žádná modlitba!

A to ti sluší bestie má bílá.

Vznešený fantom, z dum tvých vztýený

ideál odvného majestátu,

v njž vilas’ a jejž jsi naposled
urážet, kopat zala v šklebném smíchu:

ten ped tvým zrakem zmíraje t vyzval

v ten bsný souboj japonského rázu.

Vzpomínky prosincových nocí.

i.

O ženy, vy jste milovaly noc

a náru má jen vrná stafáž byla

k Vašemu blouznivému milování

!

O ženy, vy jste objímaly noc

za nádherné ty bílé visiony,

jež sypala vám v roztouženou náru!

A srdce mé jen uchem eumucha

vnímati smlo vzkiky vašich vášní,

když v loktech noci poali jste šílet.

Však, ženy, rcete mi, v tom šílení

co as váš ret špit nejžhavjším vínem,

ve sluch té noci tajn našeptával?

Já vím, že ret váš záhadn se chvl

a vím, že plášti nejernjší mlhy

ta noc te na mne íhá kdes a eká.

Tsem rann. — I zimnice pišla.

To byla zákená rána

ábelsky vypoítána:

mj každý nerv je rann!

Však ti, co ke mn vpadli,

ti darmo mne neranili!

V tmách pišli v plnoní chvíli,

by plenili a kradli.

i nekradli, ješt tu nekradli snad? —
Chci svoje jmní spoítat . . .

II.

Má pam malou jiskrou hárajíc

mn hasne v omamném mraku —
ó dsné, hlodané záhady žel!

Zda cosi chybí, nevím víc,

ba nevím víc, zda jsem co ml.

Je zimnicí naskrz proniklá

má duše — v noc upírám zraky:

tam nahoe zlodjská lampa mdlá

z mlh plášt plá v zelené mraky.

VLADIMÍR HOUDEK.
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Melodie smutku
PSANÁ JAR. HILBERTOVI.

Je pusta zahrada a kvty pošlapány,

a veer mlhavý tu kolem padá zvolna,

jsou znaky strhány a vyraženy brány,

ze zámku starého zní melodie bolná.

A veer mlhavý tu kolem padá zvolna,

jdem cestou zapadlou, již všichni opustili,

ze zámku teskliv zní melodie bolná.

Kvt mladých illusí my hledáme tu bílý.

Jdem cestou zapadlou, již všichni opustili,

když druha potká druh, jen ruku stiskneme si

a jdeme tiše dál kvt onen hledat bílý:

my víme, vonl tu, a víme, kvetl kdesi.

Však cesty prázdny jsou, a sšeilo se záhy,

a v zámku smutný zpv kdos hraje na varhany.

Tam cizí postavy se týí nade práhy. — —
Je pusta zahrada a kvty pošlapány.

Víím, je to marné! Ješt se nerozednilo,

ale má náru eká t, stále t eká.

Ješt je záhy. Píliš nás svdomí spilo,

píšera svta píliš nás doposud leká.

Ale ty pijdeš! Pijdeš až ráno se vzbudí,

divoce krev ti zabouí v nárui mojí,

v polibcích omdlíš pižehlá na moji hrudi —
já vím, ty pijdeš! Cekám t pipraven k boji.

Cekám t s touhou, váše má všecka už hoí,

ekám t chtivý uhodit do tváe svtu,

lásku nás obou kiknout až na konec moí,

v divoké pýše strhat ti diadém kvt. —

Ješt však nejdeš. Ješt se nerozednilo.

Ale ty pijdeš sluncem až zaplane ráno.

Zvonní v dáli slyšel jsem, vstíc jak ti bilo:

blížíš se v dáli ! Poj, je už zotevíráno.

Nocturno.

Do noci horké a snivé jak pohádka

pišel jsem za tebou; mládí m opíjí,

vášnivou píse zpívá.

Pišel jsem za tebou, duše má pesladká,

písnmi slavík, vnmi lilijí —
noc je tak horká, snivá.

Nocí tou zemdlena, vní a touhami,

pimkni se, duše má, nežli se rozední,

v rozpjatou náru moji,

obejmi hlavu mou, vylíbej duši mi,

v modlibu vášn mé amen co poslední

vydechni svatost svoji.

ADOLF BOH. DOSTAL
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Miluj .... — z melancho-
lických MOMENT. - NA-

PSALA ZDENA BERKOVÁ.

MILOSTNÁ, MKKÁ MELODIE MANDOLÍNY
MUÍ MOU MALÁTNOU MYSL . . .

Ped nkolika chvílemi ješt letla jsem na

svém erném koni pes dlouhá, rozsáhlá lada,

kde blal se a ržovl ves v nízkých trsech.

I odkvetlé bodláí tam stálo, a jeho tuhý pýr

rozlétal se v dálku — do široka — voln. -

—

Nespoutaný vítr — starý to nezbeda — cuchal

a echral spuštné tenké vtvoví bíz, seskupe-

ných jako na táckách, rval jim hnviv šat a bílé

rozehrané cáry kotouel se su-

chým listím po tráv nevysoké

a zvadlé již. A bízy zoufale lá-

maly si vaz, pehýbajíce hlavy

zpt a zatínajíce malomocn útlé

vtviky do prázdna.

Byla zde resignace
,

vzdor

i žal. — V tom všem slyšela

jsem šepot hmoty stárnoucí, její

e pythickou, nesrozumitelnou,

jedin srdce bezdky zachvacu-

jící. Le ani mysl má nezstala

jí neplodnou, pouze snad jiným

smrem nesla svj let. —

Mj rychlý Notos cválal au

traquenard, nehled si písn ce-

sty. Však na krátký povel mj
stanul, nebo jsem spatila mezi

zrezavlým borvím a vadnou-

cími ocúny nasivlé, drobné lístky

gratioly. Slabé, rozpaité zardí-

vání jejich korunek mi varovalo

pedstavu bleounkého rmnce
barvícího líc mé družky Arly,

když piznala se mi, že miluje.

A proto snad pohladilajsem uzdou

Notovu šíji a cválala dom, v my-

šlénkách pedouc osnovu tkán,

jíž ji obepínám. Vše, co mi zatím

vykvtlo v srdci i co mi ve vásu

duše cestounapadalo, až na okraj

ji plníc, je pro ni — — -— která

v-zdálena jest — -— a pestala

mílovati v šílenství. Nyní, trochu znavena

kvapným prorážením vln vzduchových, piléha-

vou pevnou toilettou i upjatým držením tla, od-

poívám na své otománe, ve vlasech uvijíc za-

chyceno smutné aroma íjnové mlhy.

Jsem obestena nostalgickým šerem bezhvzd-

né soumrané chvíle
;
rostoucí pítmí, tsné tlu,

ale za tu cenu vykupující dnem vznné psychické

síly, pohlcuje bílou barvu mého asného roucha,

vypíjí žízniv veškerý zbylý jas zevnjšího svta

a rozncuje svtla v duši, svtla tak vzácná, jako

Israelitm kahan sobotní. Neklidný plamen jejich

ješt více zmítán jest dechem vlažných, tichých

tón, jež odkudsi z dálky v aeolíckém sadní

Z VÝSTAVY SPOLKU »MÁNES

í

JAN PREISSLER. STUDIE.
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pilétají. Mé celé nitro jim odpovídá zvukem je-

diným, vysoko vítzn vzlétnuvším, závratn

crescendujícím — láskou. Ona rázem uvoluje

dlouho tajenou mohutnost cítní i touhy, dotýká

se zázran kraj mého mladého a pece — zá-

rove se zmírajícím [stoletím — již vadnoucího

srdce, rosíc je novou vní — — — Vní svží,

lahodnou a jemnou

Za mou hlavou nco tence šustí, tenounce jak

šelest kídel motýlích. Pekláním hlavu zpt a vi-

dím malou šedou postaviku na zemi skrenou.

Její tvá pevných, ladných rys, a vráskami

pervaných jest obrácena ke mn, moudré, staré

oi upen se dívají v neurito; jsou slepé a pece

výmluvné. Ale i ústa se otvírají a praví voln:

» Poznáváš svou starou chvu, minulost? Která

plnou mošnou báchorek tvou dtskou dušiku

živila, lesk orientálních pelud v ni sypala,

i svatozá biblických legend? Která v mlžinách

jesen prchlé léto s Tebou hledala a v sypkém

snhu po loských kvtech uila toužiti? Znám
tvé nepokojné, vzdorné a boulivé srdce a vím,

že se posud bránilo milování a boulivé Lásce 1

A nyní v nenáhlé metamorphose cit jsouc ohlu-

šena tmi neúnavnými vzdálenými tóny — zas

voláš mne nejtajnjším hlasem své nekonené
touhy po uplynulém, zakleté k vnému bloudní

hlubinami tvého srdce; hlasem, jenž prosí o ná-

vrat tvého roku šestnáctého ! Slyšela jsem za-

znívání tvé prosby a proto picházím ti radu dát.

Nevolej chvíle propadlé a celým srdcem miluj,

vžy nejvtší jest láska !«

»A pece« — vpadám chvatn a neklidn-— »láska

lidí je spoutána jak jejich duše, závislá — každá
-— vždy — Mžeme my lidé milovati, aniž by-

chom vili v cosi, což jest silnjším, než samo

pesvdení a stojí vysoko nad konkrétností?

Mžeme milovati, aniž bychom oekávali od

budoucích našich chvílí rozjasnní ehosi tma-

vého, neznámého? Milovati bez víry a nadje,

jen istou láskou, tak jako miluje Bh, cíl vší

dvry a splnní všeho oekávání ?
-— « Zmlkla

jsem, a šerý mj host odvtil : »Ano, lidská láska

není tonem jediným, le jest zastena dlouhým

arpeggiem cizích, jedva slyšitelných, které však

pece sladce zní, jdouce ve prvodu jejím. Ale

za ní smýká se jakýs divný stín tonu, šeptající

smutn: »Sevšední láska v život všedním !« —

»Pro dali jsme však sevšednti životu, « za-

lkala jsem, »pro dopustili jsme, aby city, které

jednou jako hlaholící zvony celé lidstvo k spo-

lené zvaly hymn milování, seslábly — umlkly

—
- onmly navždy? .... 1 Pro dali jsme nad

svou vlí i skutky zavládnouti tm chabým,

taslavým tonm vlastních choutek ;
choutek roz-

marných, svéhlavých a niemných? Chtla bych

prometheovsky vznésti se a uzmouti Svtlo Ry-

zosti Lásky, le ne jak ohe rozšíiti je v lo-

venstvu; ne, jen pohbíti hned v nitru svém,

by nikdo z lidí takou láskou nebyl milován jak

ten, jenž zván je Immolatus a v sladkých se-

renádách ke mn hovoí — — — !«

A v mou duši vpadly jak neúplná odpov
jakýmsi divém jen ty nmé zvuky dávno mrtvých,

vznešených cit, zázran isté Lásky; tíží ji

klidem mrtvoly a zárove unášejí vzletem an-

dl. A toto dvojí psobí muka — — —
Ale on, kterýž mne miluje, musí jednou zv-

dti o mých útrapách; nechci, by zstala mu
navždy tajemstvím jejich hloubka, dlouho toužící

po vyplutí na povrch i ona bolestná rozkoš,

z níž kanou slzy abstraktnjší než vzkazy a letmé

vzpomínky minulých dalekých vztah mezi námi.

»Convenience -— dlouholetá to Arachne a zlo-

myslná vkem — upádá nám ženám husté pa-

vuiny, aby zastela jimi lehounké promnlivé

zbarvení pelu naší duše; my samy instinktivn

omotáváme ji ustavin tkanivem jen polopr-

zraným, jehož mížením pouze spoe svtlo vniká

— a pece žijeme své dny ve stálé úzkosti, že

svt zraní její dvivost, rozerve její poesii a —
co nejhlavnjšího — pipraví o pronikavou moc
milování. A proto stává se, že u nás MOUDROST
A MILOSRDENSTVÍ MIMODK MIZÍ POD MÁ-
MIVÝMI MASKAMI MARNIVOSTI A MISAN-

THROPISMU «

Píšera minulosti vyslechnuvši tato moje slova

kývla starou hlavou a zaala: »Znám duše díví,

jež podobají se tním, hust pokrytým kvty
leknínovými. Tam dole, kdesi na dn, je pramen

sálavého tepla, hejný a blaživý, ale hladina tn
zstává chladnou, nepohnutou, jako v bezvtí,

ani jediný zržovlý lístek se hnutím nsskudrnatí.

A tak eká stále -— A nahoe peletují

drobné starosti životní jako boulivákové, stín
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jejich rozpjatých kídel míhá se po korunkách

svt, tu temn, tu svtleji, dle toho, jak vzdá-

lena je starost vnitního rozkvétání duše.«

Petrhla jsem sí, v níž lapala šedá chva
moji obrazotvornost a tkala jsem dále prsvitnou

krajku veerní meditace.

»Zavane-li však vítzná vichice lásky, smete

rázem žárlivé kvítí ku behu a skryté zídlo

vroucnosti vyšlehne do výše, osvtlí i oteplí vodu

tn zelenavými paprsky prožíhanou. By to jen

okamžik trvalo, a by již v následující vtein vlnky

kvt zbarvené splynuly navždy v jediné vy-

puklé zrcadlo, jež pijímá odlesk okolí mrtv
a nepravdiv, — pec vytrysklá velost zušlechtila

celý vnitek duše. Ale ješt astji a istji vy-

vrá onen pramen vroucí teploty pi podivných

vzácných okamžicích vznesení se duše k Ne-

stvoenému, k Svatosti Nejvyšší. Pi tom kvty
netrpí, nehýbají se, propouštjíce dech Lásky

Z VÝSTAVY UML. PRM. ŠKOLY.

Božské, kteráž jakožto soubor všeho positivního

pitahuje mocn lásku lidskou, závislou a pes
všecko snažení lovka — negativní.

«

Host mj se sklání a drobounká postavika

zdá se mizeti v stínech, mezitím co vidím se

stropu se snášeti zvolna jakousi mátohu zaha-

lenou strhanými ízami neuritých, splývavých

mrak. Cíp jednoho závoje padá až na mou
hru a já jeho dotknutím vím hned, koho ped
sebou mám. Budoucnost to jest, embryo píštích

vk, jež visí ve tm nade mnou, a staena stále

stárnoucí minulosti choulí se za mnou na zemi.

A tepy mého srdce iní pítomnost krátkou a pe-

nášejí mne ustavin od šedin k nejistot.

A ve zmítání tom rozjímá duše má dál

:

» Zástupové lidstva dychtící po hluné šíící

se cest k trhu života, pecházejí kol otevených

dveí chrámových, za nimiž vná svtla symbo-

licky svítí v stinném šeru, kde ve vzduchu úzce

ozáeném vlniv se hýbe oblak vonného koue
a rozptylují šeptané zvuky slov, jichž cíl i vý-

znam stejn nesmrtelným jest. A lovk mimo
jde a nevchází, nebo MILUJÍCE MALICHERNÝ
MATERIALISMUS, MÍJÍME MAN MYSTICKOU
MOC A MAJESTÁT MODLITBY.

A pece mže nas zachrániti modlitba —
hovor vždy pronikající atmosféru zem — vždy

pokorný, i když sálavým svým zvukem uchva-

cuje srdce tisíc, zúrodujíc je plamenem nad-

šení, vždy slavný, i když v osamotnní vnutí je-

diné hlav schyl v nízkost. Ztratili jsme však

nejcennjší vybroušení Lásky a nenahradí nám ji

ovšem vlastní vtip i pemýšlení, jež nás ostrým

biem rabství mrská, ani NMÉ MOHYLY MU-
EDNÍK MESSIÁŠOVÝCH, MSTÍCÍ MLKY
MODLOSLUŽEBNOST MUDRC, MROUCÍCH
V MANSTVÍ MOZKU.

«

Skoup a odmen prozrazuje mi budoucnost

poodhrnouc roušku na ústech: »Vláda pouhé

síly ducha nepotrvá, nebo se sklonila až k prachu

duše vaše, pilnul k zemi život váš a odtrhnete-li

se násiln od hmoty a vstoupíte-li výše, až tam,

kde stopy zíti kroej titanských, bude návrat

váš spádnou cestou k umírání, vždy — a toto

praví zvolna a vštecky — »MORFIUM MODER-
NOSTI MOTIVUJE V MLHÁCH SE MÍHAJÍCÍ

MYRIÁDY MIKROB MYŠLENKOVÉHO MALO-
MOCENSTVÍ*
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Z VÝSTAVY SPOLKU »MÁNES«.

ZDEKA BRAUNEROVÁ. V PODZIMNÍM JITRU.

Rhapsodie.

V e vysoké, nej vyšší vži své zaven

mdlý, zhnusený, ekal a snil, snil a ekal.

Vše bylo tak jasné. Žít ne, není možná,

klid ten tam a bojovat není už za co,

vše vidíš dnes, jak ml bys vidt až zítra,

jen hlupák je hodný a dobrák je hloupý,

a k smíchu jsou bozi a štstí je pelud,

a láska — ach, láska! — je otroctví chtí,

i vina neb nic nebo karrikatura.

A tady jen oblaka, jen vzduch a mlha.

To prastará omšená zvonice byla,

však zvony v ní bez hnutí visely nmé,
prach dávný se nastádal v puklinách ozdob

a obalil srdce i trouchnivý provaz.

Jen vrabc sbor pod stechou štbetal hlun
a po koutech v trámoví pavouk tkal sít.

A tady se spádaly podivné dumy —
až sem pec jen istým se podaí vstoupit —
zde v ektasi snilo se v svaté chvíli,

kde po všem a nad vším dv duše se najdou

a na vky, na vky v polibku splynou.

as mijel. — A pišla pec . . . Zavrzly schody

a stanula ped ním tak andlsky krásná,

až v hloubi jej zahál ten hluboký pohled,

pod jediným dotekem nesmlých prst

jí zvon se rozdunl slavnostní hlahol

až pehnilé provazy padly jí k nohám,

a bez pout dál tón tíš bila a hmla.

Stál ohromen, slyše zas slavný ten koncert,

pak pemožen strhl ji v rozpjatou náru
a ústa jich semkla se v polibku sladkém.

Le najednou jásot se rozplynul v zlozvuk,

zrak zdšený zabod jí v zdivené oi
a barbarsky stiskl jí blostné hrdlo.

»Á, prohléd jsem, prohled jsem«, zasyel v smíchu,

»jsi nevstka, nevstka, nevstka, slyšíš?

Jen z rozmaru, bujná se drápalas’ vzhru,
by se schod dráždila tím víc tvá lýtka 1

«

A divokým rozmachem svrhl ji dol.

A s šíleným chechtotem ítil se za ní.

FR. J. ZEMAN.
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Z VÝSTAVY SPOLKU »MÁNFS«.

Ztracené chvíle.

J"ak zmámen ostrým svtlem,

zpit jedem prudkých vín

otráven v parku vzkvetlém

výdechem balsamin,

jak utýraný k skonu

tajemných etbou knih,

rozilen výškou tón
nesmírn vášnivých,

jichž passáže se hnaly

jak hladké laviny

a v brzku zasypaly

mj nápv nevinný —
tak vracel jsem se chudý

z tch panovniích mst
do vísky tiché pdy
zlou hornatinou cest.

Den co den jsem se vracel

den za dnem smutnjší,

když soumrak svtla kácel,

vlek tmu, jež konejší. —
Dív, nežli šeilo se

na horách východních,

zas v nejasnjší rose

sem k pochodu se zdvih. —
Slýchal jsem, pro vše slepý,

jak bouiv se dral

hrom varhan velkolepý

z prastarých kathedrál.

A svtských knížat slávu

jsem v prvodech zel tich,

v hoícím zlatohlavu

stín paní líbezných.

I slavná nastolení

jsem vidl odbývat

za trub a kotl vení

s vysokých ballustrád.

U fontán, starých zahrad,

pradávných klášter

svj každodenní návrat

si chystal k veeru ....

JAR. PANUŠKA. VODNÍK.

Noci, ó noci i . .

.

Jak zmámen ostrým svtlem,

zpit jedem prudkých vín,

otráven v parku vzkvetlém

výdechem balsamin

zas tiché ve vsi bílé

v zátop zelen

pro ztracené ty chvíle

jsem zalkal znien ....

onnými rty kvt, tichou eí listí

mluvíš ke mn, noci!

Tak mne k sob vábíš kyvem haluzí,

tak mne sladce vodíš snem a illusí,

hvzdy házíš do mé duše,

dýcháš mírem — v taji, v tuše

celá ve mn bdíš . . .

Matko hvzd a sn, ó noci,

celá ve mn bdíš!

J. OPOLSKÝ.
H. MNATA.
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RONÍ POASÍ.

Jaro.
v

života, radosti, slunce ty ptáe,

za jitra pišlo jsi, buclaté Jaro,

v šatekách bílých a v klobouku svtlém.

Opojen štstím a zrak v slzách smáe,

vzal jsem si kvty tvé, sladké mé Jaro,

kterés mi podalo v úsmvu svtlém . . .

Léto.

V zahradách tonoucích v nádhee kvt
jak ve dnech hoících v požáru zlatém.

jak v nocích, všecko kdy tajemn dýchá —

my dva se smjeme celému svtu,

království majíce ve srdci vzatém,

píse kdy polibk zní jenom tichá . . .

Hýíme v rozkoší opilém letu,

pijeme íši snad s pílišným chvatem —
však je to Vášn žár a Lásky pýcha . . .

V dn teplých zái a ve vni kvt
láskou jsme šíleni, v paláci zlatém —
tušení konce jen z dálky zní, zticha ....

Podzim.

/

O dobe, paní, vím, že jednou pijdete

a s laným, vášn plným úsmvem
že budete se divou touhou chvt.

Však sluchu u mn sotva najdete.

Ctím cit Váš pozdní v adru uvadlém;

mn ale nedráždí Yáš zlat žlutý kvt,

ni šatu nádhera. To už mi odpuste.

Jste hezká, bože mj, v tom lesku umlém,
však poslední mj žár by shladit moh Váš ret . . .

Vy se svou touhou dál a jinam pjdete —
já budu vzpomínat se smutným úsmvem
na Jara bílý den a Léta rudý kvt*. .

.

A pec jsem zít musil v pívalu pláe,

jak jsi mi umelo, smavé ty Jaro

milene, mládí mé, v krás vdku zkvetlém . . .

V zbožné te vzpomínce, když pijde Jaro:

tvj to hlas, první když zazpívá ptáe,

kouzlo tvé celé zím v luhu zas zkvetlém ! . . .

Z VÝSTAVY UML. PRM. ŠKOLY.
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Zima.

chvíli dsivou já nechci pomyslit,

jež pijde jednou pec, kdy v tichu nemluvném

na konec ekat budu, zvolna umírat,

kdy, staec umdlený, se budu v strachu chvít

o rozkoš poslední, jež zbude v srdci mém :

na štstí uprchlé s bolestí vzpomínat.

Tím sladkým vínem sn pak posléz chci se spít.

Jen abych nemusil v tom klidu truchlivém

odhánt zimu zlou a s ní se stále rvát,

oh, s babou protivnou s tím bílým kožichem . .

.

Jak’s mohl, básníku, ji nkdy opvat,

a její šeredou svou píse znesvtit!?

MILAN FUÍK.

Po DEŠTI. Ješt rostou vavíny . .

.

Je po dešti, a dýše vlhká pda.

Pták znovu zapl tichou nad houštinou,

když uzel, duha na pokraji rudá

jak vzplanula! A ve pírodu hnou

to padlo svžestí, jak budíc spáe

Hle! Stará vrba rosné slzy pláe!

Kde u lesa se louka táhne kolem

jde selské dve nesouc nši trávy,

své zvedá sukn, až se blesknou dolem

jí bílé nohy . . . Kolem rusé hlavy

tká slunce zár, jak na západ se kloní . . .

Les dime dál, a vlhká tráva voní.

EMMA V. KOTLOVÁ.

Ješt rostou vavíny, jež budou

zdobit skrán drsných váleník,

v svdomí jim chladit ránu rudou,

plni vražd až pjdou stedem vzlyk.

Ješt živi proroci jsou záští,

v obti jich dosud ví davy,

posud elo zvíecí kde vraští

Moloch zlata posupný a tmavý.

Ješt nejsou mee roztaveny,

ni lesk zlata už tak píliš drahý,

ješt nejsou bídy dovršeny,

jichž je schopen lovk pemítavý.

Intimní sonet.

— SVÉ ŽEN. —

Tak to trvá, jak to barbar spurný,

dílo boha dovršuje, snoval

:

nevyplenil nikdo ád ten chmurný,

teba pro to život obtoval.

Sny pessimismu, posupné mé mraky

blesk rozmetal — ty, Lásko, smutn sladká!

Hle, šílím a se smji, cit hádka

má prsa štve, že podleh jsem ti taky!

Co u mne chceš? Viz, v žití bh, kde jaký,

juž zmíraje se stydí, modla vratká,

co posvátno, vše s žitím zmizí zkrátka,

i as, i prostor, vše, co klame zraky!

»Nuž, zemru s tebou, nezapu mne, vlídný,

jen aspo pro ty sny a dojmy velé,

v nichž jsi se klamal, ale pec byl klidný,

vždy pjdu s tebou taky v íše stmlé

též stesouc vše, ím klame život bídný !«

Tož pouze v tom bu naše štstí celé.

BENEŠ GRNVVALD.

A kdož jsou, v nichž tak ta zloba pní?

Vyvrhla je t, z níž peklo kvílí?

Vnou láskou došli narození,

s klínu lásky v život sestoupili!

BENEŠ GRNDALD.
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FRANTA KAVÁN. MILOSRDENTVÍ PETRVÁ.

VŠEDNOS.

blouznní šastného div mne budila,

s blankytu illusí v bláto mne trhala,

lásku mi pibila na praný posmchu,

umní za peníz nízký mi prodala —

vedla mne chrámovím mrzkých svých obtí,

bouivým jásotem profánních zástup,

k elu mi pipjala rže a fialy,

do duše opojnou vni mi našila —

Já jsem však v divokém vzepení cit svých

zrad i násilí nadšen vzdoroval,

kvt její strhal jsem, vni jsem rozplašil,

chrám její v duši své v trosky jsem pohrobil —

a potom zvedl jsem elo zas do výše,

náru jsem touživ illusím rozepjal

ped oltá umní zbožn jsem poklekl

lásku svou blouznivou znova jsem zulíbal . . .

JAN PATRNÝ.
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PRVNÍ VÝSTAVA SPOLKU »MÁ-
NES « v Salon Topiov, zahájena dne

6. února za úasti etných pátel spolku

a jeho snah: zvaní literáti a zástupcové žurnali-

stiky zdejší dostavili se tém do jednoho, z vý-

tvarník mimo kruh »Manes« stojících, pišli ne-

mnozí (ti!). Na uvítanou hostí a k objasnní toho,

o »Mánesu« pi poádání výstavy jde, promluvil

starosta St. Sucharda as takto

:

Slovutní hosté

!

Je tomu deset let, co sdružilo se nkolik pátel ve spolek

Mánes. A v prvních dobách svých spolek nejevil innost

svoji na venek, byl inným pec. Pstovány upímné pátelské

styky mezi leny spolku, jakož i pozdji s veejností, poá-

dáním veer umleckých, jaké byly Mánesv, Svobodv
a jiné. Vedle této innosti vyvinula se i druhá i--t umlecká.

Založen soukromý asopis spolkový, do nhož mladí umlci

ukládali originální píspvky své. Skrovnou ukázkou této in-

nosti spolkové uveejnil »Mánes« v prvé publikaci své » Listech

z Palety«. Neúspch, kterého se spolek tímto krokem svým,

který pec jen vypoítán byl na sympathie veejnosti dodlal,

nezarazil však spolek aby na jednou zapoaté dráze nebylo

pokraováno. Krátce po té vydán »výbor prací Mik. Alše«

publikace, které ze žádné strany nebylo odepeno uznání,

publikace, které, a to s hrdostí mohu konstatovati, podailo

se ásten, jak v žurnalistice tak na veejnosti zkorigo-

vati názor o významu innosti mistrovy, publikace, která

Alešovi vydobyla uznání nejen doma u korporace u nás

v umní nejpednjší ale i ásten v cizin.

Povzbuzen tímto morálním úspchem pikroil spolek k za-

ložení ist eského umleckého asopisu »Volné Smry«.

Nad úmyslem tím z tak mnohé strany bylo kreno rameny.

Nebylo také divu. Spolek, jenž v pokladnici neml na hoto-

vosti více než 100 zl.j spolek podporovaný pti pispívajícími

leny s roním píspvkem 4 zl., udržovaný leny innými,

školáky neb škole sotva odrostlými žáky, jimž mnohdy

nebylo ani možno píspvky zaplatiti, tento spolek troufal si

na podnik rozpotný na tisíce. Minul rok, rozpoet nezstal

rozpotem, asopis založen, vydáván a bude tak doufáme vy-

dáván i dále, dík nezištnému spolupsobení umlectva eského

výtvarného i mladé generace literární.

Uvedu-li nkolik konkurencí, které poádány, jež tak osv-

žovaly život spolkový, vyerpal jsem tím skrovnou innost

prvého desítiletí.

Uznáváme dobu deseti let za píliš krátkou, než aby vy-

žadovala njakého zvláštního jubilea a proto nepoádáme vý-

stavu tu na oslavu desítiletí minulého, ale jako první pokrok

innosti píští.

Skrovná výstava tato, která není úplná, ponvadž tak

mnohé jméno z nás nemohlo najiti zastoupení pro malé

místnosti, pi jejíž uspoádání vzhledem k tmto místnostem

musili jsme sleviti z požadavk svých, je výstavou ist naši.

Zahajuje výstavu tuto, vzdávám jménem spolku Mánes
Vám slovutní hosté nej srdenjší dík za est, kterou jste nám
pítomností svojí prokázali.

U píležitosti tohoto zahájení dovolte mi, abych jedno

ješt podotkl. Súastnili jsme se po léta výstav v Rudolfin,

co nám však vadilo, byla okolnost, že tam o vcech um-
leckých ner zhodovali výlun umlci sami, nýbrž spíše inte-

ressenti umní, kteí pro uplatnní práce jednotlivcovy ne-

mli tolik ohledu, jakého v mnohých pípadech zasluhovala,

že tam bylo teba ponížené žádosti veškerého umlectva e-
ského, aby dosaženo bylo korporativního vystavení eského
umni v jediném sálu, že tam umlectvo eské jako celek

nevyzulo se z onoho ponižujícího utrakvismu, který pro
tak je nedstojným.

Z tchto všech dvod slíbili jsme si, že piiníme se ze

všech sil svých o založení spolkového domu, spojeného s vý-

stavištm pro umní eské, že pracovali tak budeme na cest

vedoucí k jasné me; samostatnosti umní eského. To práce

n iše pro dobu píští. Víme, že béeme na se úlohu tžkou, cítíme

ale všichni, že pineseme ji v obt plnou energii svého mládí

a doufáme, že tak jako v podniku Vidných Smr podailo

se nám získati pomoc všeho tém umlectva eského, i v tomto

podniku našem píštím dobudeme si pízn tch, kdož s um-
ním eským cítí, kdož pro osamostatnní jeho dovedou spolu-

psobit.

* *

Výstava »Mánesa« ohlašuje se úspchem tak

pekvapujícím, že by nám snad bylo odpuštno,

kdybychom se spravedlivým zadostiuinním, ba

s pýchou, konstatovali neobyejn vysokou úro-

ve celku i jednotlivých vystavených prací. Ale

práv v této situaci chceme se zdržeti všeho, co

by jen z daleka stihnouti mohla výtka kamarád-

ské kritiky.

Výstava mluví sama za sebe dosti hlasit,

a ukázky z ní ve »Volných Smrech* uveej-

nné osvtlí tenástvu její celý ráz dostaten.

Její význam není malý: je to rozhodné, kor-

porativní vystoupení naší mladé výtvarnické ge-

nerace, hlásící se k praporu moderního umní.
Mladá generace nechce uplatovat! své zásady,

svou modernost podrývavou kritikou a zásadním

trháním všeho stávajícího, vytkla vždycky pí-

padné odlišné svoje stanovisko zcela klidn a
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vcn a hodlá initi tak i nadále — a výstavou

svou ukazuje, jak místo boení dovede sama
pracovat a stavt.

Domluvme se pi té píležitosti o té »moder-

nosti«, jak jí my mladí rozumíme a jak se na

výstav »Mánesu« jeví.

Naše modernost není, jak jsme již naznaili,

pouhou negací všeho stávajícího, není honním
se za pepjatými efemerními hesly, nejeví se

ukvapeným penášením každého zahraniního

bláznovství na naši pdu — nikoli, je pouhým
krokem ku pedu v pirozeném rozvoji našeho

umní.
Umní eské prodlalo v tomto století celkem

tentýž proces jako v cizin, pouze jaksi opo-

ždn
;
k nám zaléhala hesla teprve tehdy, když

jinde již doznla, a vlna nového proudu až po

tom, když u zídia dávno vznikala nová.

Výtvarné umní vbec v tomto století nemlo
dlouho odvahu postaviti se na vlastní nohy,

dlouho bylo ve vleku starých tradic a nedošlo

originálního vyjádení. Celé generace utonuly ve

falešném chápání velikosti starých mistr : místo

aby se uili od nich té svrchované úct k pí-

rod, která zstane vnou a nejspolehlivjší

uitelkou každého pravého umní, domnívali se,

že dosáhnou cíle opakováním formulek ze sta-

rých obraz abstrahovaných, a uvázli tak ve

falešném idealismu v myšlénce, ve form i barv.
Od italských mistr doby úpadku nauili se

falešnému pathosu a

manýrovaným kom-

posicím, v barevném

vidní pírody uvázli

na hndém gallerio-

vém tonu starých Hol-

lanan, a návrat ku

pírod nebyl nikte-

rak snadný.

Bylo teba ady let

a práce celých gene-

rací, vedených zase je-

št vlivem starých mi-

str, ale tch pravých,

kteí zstanou moder-

ní vždycky, a za je-

jich píkladem nahléd-

lo se nej prvé, že

není jediným úelem umní pouné nebo zá-

bavné historie vypravovati nebo diváka njak
moráln povznášeti, ale že studium pírody samo

o sob je vznešené dost, že ono vážn pojímáno

psobí vždy dojmem svrchovan morálním a po-

vznášejícím, aniž by teba bylo úel takový mu
teprve vnucovat i, zkrátka, že malíi úpln
staí, dívá-li se na svt a pírodu okem malíe

bez skel moralisty nebo filosofa.

A svobodu k tomu si žádáme. Je obmezo-

vána u nás ješt mnohými pedsudky. Mnozí

domnívají se ješt, že pouhý problém barevný

nebo pouhé luštní dekorativní úlohy k umlec-

kému požitku nestaí, a s druhé strany, že my-

šlénkový obsah bez náležitého výtvarného vy-

jádení zcela dobe obstáti mže a staí ku

kvalifikaci umleckého díla.

Zapomíná se tu z pravidla na to, že jako

existují myšlénky, abych tak ekl literární a my-

šlénky hudební, jsou také myšlénky ist ma-

lebné, a ty že nemají nikterak menší oprávnnost.

Mnohý dojem slovy absolutn nevyjáditelný

je možno ješt upoutati šttcem na plátno, nebo

vyzpívali v tajemných melodiích, a kdo smí íci,

že práv ten dojem nebo ta myšlénka je mén
cenná ?

Barevné harmonie velkých kolonist, náladové

krajiny skotské, psobí dojmem umlecky stejn

mohutným, jako obrazy myšlené filosoficky (je-li

nkdy dojem tchto hlubší, je to pouze tím, že
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k dojmu umleckému pistupujeješt dojem druhý)

a psobí rozhodn lépe, než vc pkn sice my-

šlená, ale technicky nevysple provedena.

Vážíme si svrchovan vcí umlecky hotových

a pi tom myšlénkov (v bžném slova smyslu)

obsažných, ale neceníme proto mén práce zdán-

liv bezobsažné; neceníme vbec žádnou práci

výš nebo mén, leda jen dle jednoho mítka:

dle dojmu, jakým psobí, a klademe jediný po-

žadavek: umleckou upímnost u vyjadování

své individuality a úplné pekonání materiálu,

jako stupe k tomu. Jenom proti uniformování

Z VÝSTAVY SPOLKU »MÁNES «.

myšlénky a výrazu se stavíme, manýrovanost

a napomáhání si vedlejšími a banálními pointami

v nedostatku umleckých kvalit je nám odporná.

A pod tímto praporem »Volných Smr« sešli

se na výstav Mánesu tém všichni, kdo z mla-

dých u nás v umní nco svého a nco nového

hledají. V ele mistr Aleš s ostatní družinou ma-

lískou a sochaskou, v níž : Bém, Bílek, Boudová,

Braunnerová, Dvoák, Emingrová, Englmuller,

Hallman, Homolá, Holub, Hudeek, Holárek, Je-

línek, Kaván, Klusáek, Kuba, Nmejc, Panuška,

Pollák, Preisslcr, Slavíek, Spillarové, Sucharda,

Saloun, Simnek, Schusser, Svabinský, Úprka,

Vlek, Wiesner, kteí všichni upímn a

úsilovnš vyjádení svého talentu hledají,

teba ješt všichni nedospli stejné hotovosti

a dokonalosti . A tato opravdovost a ideální

snaha všech je úkazem nejvíce potšitelným;

v ní je známka píštího zdaru nejen tch vysta-

vujících, ale celého eského umní. Nebo zda-

í-lise všem podati pln svou individualitu,

vyj áditi pímo podstatu své bytosti, bude eo

ipso naše umní eské, ba eštjší, než tch,

kdo vidí eskost pouze v kostýmu s národním

vyšíváním. Ale k tomu, abychom se zdarem

dospti mohli co nejblíž k tomu ideálnímu

cíli, abychom realisovati mohli aspo nej na-

léhavjší ást svých tužeb a plán, pote-

bujeme souinnost naší veejnosti, potebu-

jeme podporu, materielní basi, abychom se

vybavili z toho, co nás tíží, abychom se vytrhli

z podruží utrakvismu výstav Rudolfínských,

abychom mohli doma, mezi sebou konen
voln dýchat.

A tomuto dílu pines své sympathie vstíc,

kdo uznáváš našich snah oprávnnost, a

podej nám ruku pomocnou.

VÝSTAVY.

- VÝSTAVA UMLECKOPRMYSLOVÉ ŠKOLY.

Všeobecn stžuje se u nás na úpadek umleckého pr-

myslu, na nedostatený jeho pokrok a nemožnost jeho

konkurence s výrobky cizími. Oekávali jsme proto s dy-

chtivostí oznámenou výstavu umlecko-prmj^slové školy,

ústavu to, který má býti obrazem nejlepší tvorby um-
leckého prmyslu domácího, který veejnosti ukázati má

nej vyšší bod vysplosti technické i komposiní v oboru

svém, kter}i má býti uelištm pro vzdlání nejlepších sil

domácího tvoení umlecko-prmyslového.
JOS. JELÍNEK. na SAMOT.
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Výstava uspoádána v dob vánoních svátk v místno-

stech školních, z nichž nkteré bohužel nevynikají dostateným

svtlem, podávala ukázky všech škol, všech její roník a di-

sciplin. Zaádny byly práce žák školy pípravné v prvních

její tí ronících, kde poíná se studiem antiky a ostatních

sloh historických, a pokrauje ke studiu pírody a to nejen

ve figurálním, ale i v ornamentálním smru. Nebudeme se

o tchto pípravných disciplinách píliš šíiti podaili se

nám, pineseme v ísle píštím ukázky práce té v illustraní

ásti listu a obrátíme se pímo ku vlastnímu jádru školy, ke

školám odborným.

Majíce v dobré pamti výstavku r. 1892 uspoádanou,

neopomenem malé s ní srovnání. V roce 1892, kdy na ústav

vedeném prof. Myslbekem vyuoval ješt prof. Ženíšek, na-

bývala škola hlavn tmito dvmi, nejetnji prekventovanými

školami rázu více ist umleckého než uml.-prmyslového.

Oba uvedení umlci vedli žáky své v duchu v jakém sami

pracují a tím stalo se, že školy jich vymykaly se z rázu ce-

lého ústavu. Dnes, kdy ob tyto síly našly pravé své pso-
sobišt na akademii umní výtvarných, stává se škola oním

ústavem, jakým pvodn byla založena.

Škola pro dekorativní malíství není bohužel prozatím

založena, a pro naše pomry je ji nutn zapotebí a v plánu

(regulativu) školy uvádna za to ale v sochaství získána

náhrada ve škole pro modelování pevážn ornamentálního

smru. V r. 1892 kdy škola tato byla v nepatrných zaátcích

bylo vidti ve výstav vesms jen práce, které spoívaly na

pesném studiu renaisance vlašské, v menší míe pak i fran-

couzské, nmecké i eské, baroku a ostatních historických

sloh — práce, které spracovány s velikou technickou zru-

ností nebyly niím jiným, než svdomité oživením dekorace

staré. Dnes po této innosti není tém skoro památky. Vy-

stavena sice i glasurovaná kamna, která v celkovém motivu

i dekoru opírají se dost podstatn o práce starší, za to ale

všude jinde panuje nový duch, vše spoívá sice na záko-

nech antických i gotických vzor, vedle toho ale i na dklad-

dném studiu pírody, všech tch bohatých motiv kvteny

i zvíeny, které dodávají dekoraci živosti a pelu i rázu zcela

nového. Kdežto v roku 1892 spatovali jsme ve výstav

pouze návrhy v sáde provedené, vidíme dnes práce pro

litinu bronzovou, vásy pro kovy, v pálené hlín glasurovane,

talíe pro kov i majoliku nástnou dekoraci jak sádrovou,

tak nanášenou. Vidíme, že škola ta ovládá nejen technicky,

ale i komposin všechny ony materiály, jichž v dekoraci

užiti lze.

Práce vystavené nebyly sice velkých rozmr a na po-

hled zdály se nepatrnými, po bližším jich ale ohledání se-

znali jsme, že vane zde duch nový, který není odvislým od

anglicismu, který dnes ovládl celou stední Evropou, že vane

zde individuelní kus eskosti, kterou nevidíme na žádných

podobných pracích cizích -

Z VÝSTAVY UML. PRM. ŠKOLY.
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Z VYSTAVY UML. PRM. ŠKOLY.

Vliv této školy sahá i do školy pro spracování kov,

jejíž prof. Klouek byl artistickým správcem. A páli bychom

si zde vidti provedené práce úpln dohotovené ne pouhé

detaily a zlomky v obor prmyslu zlatnického spadající, pece

jen nemžeme škole této nepižnuti, že ukázky výstavní, a
tepané, ciselované neb leptané vyznamenávaly se technickou

vysplostí.

Mli-li bychom pi obou práv uvedených školách co po-

znamenati, byla by to dvojí vc. Jednak ponkud opomíjeni de-

korace figurální. Byla-li díve vedle ist figurální školy Mysl-

bekovy vedena škola pevážn ornamentálním smrem, bylo

to snad správno, dnes ale, kdy figurální škola zmizela, není

píiny, pro by i v této dekorativní škole neobjevila se deko-

race figurální rovnocenn s dekorem ornamentálním. A druhé

to, že na výstav mén vidti bylo samostatné komposiní

práce žákovské. Uznáváme obtíže samostatného komponování

úpln, pedpokládáme, že škola, která vychovati má pede-

vším komponisty, mla tuto svoji stránku co nejvíce vykázati.

Jako ukázku prací tchto škol pinášíme vyobrazení ná-

vrhu hlavice pilastrové pro dekoraci architektury. Oproti stá-

lému onomu opakování bžných tch forem antiky i ostatních

sloh navržena je jednoducná hlavice s bronzovou montáží

nosatc. Celek proveden dle návrhu professora V. Maanem.

Jako ukázku samostatné komposice žáka J. Klimeše uvádíme

vásu pro bronz vystavenou v pálené hlín. (Viz sl. 200., 202.)

Talí na sl. 199 uveejnný, spadá do starší innosti školy

a jest dle modelu prof. Klouka penesen v malé mítko
J. Máou. Motivy modelované výzdoby jeho spoívjí na e-
ských sgrafitových pracích nelahozeveských.

Váša z pálené hlíny glasurované na str. 217. dle návrhu

prof. provedená J. Máou, zdobena jednoduchými ratolesmi

vavínu.

Ze školy pro zlatnictví prof. Nováka jako ukázku pi-

nášíme na sl. 198. a 234. štítek ku dveím a talí spoíva-

jící rovnž motivem svým na studiích eských nelahoze-

veských vcí. Ob práce komponován}'' a tepány žákem školy

F. Anýžem.

K tmto dvma školám adí se škola pro ezbáství, kde

vystaveny stejnomrn práce figurální i ornamentální. Hlavním

bodem výstavy byl trochu tžce polychromovaný oltá, zalo-

žený na motivech renaissanních co se celku i detailu týe.

A tím neodpovídá pesn dnešnímu snažení, pece jen co se

technické stránky provedení týe, je vzornou ukázkou práce,

jaké u nás vbec nemli jsme píležitost vidti. Páli bychom

si, aby nadaným absolventm školy té, kteí s takým zdarem

pokusili se i o komposice figurální, jakou byl vystavený

andl pracovaný Š. Zalešákem, podailo se tento obor um-
leckého prmyslu, který u nás od doby baroka v takovém

je úpadku trochu povznésti a na roven postaviti s ostatními

dekorativními obory. Páli bychom si, aby naše firmy, dodá-

vající zaízení kostelní, které dnes nedovedou než tup oko-

pírovati starý detail a to bez ducha a svžesti jenž mu byl

vlastní, nehled ani ku pracím figurálním, které tak jak plní

naše kostely a výkladní skín, nesnesou ani nejschovívavjší

kritiky, aby tyto firmy všimly si tohoto vzoru techniky a vy-

nasnažily se jí si v pracích svých osvojiti.

Ve vyobrazení na sl. 224. podáváme ukázku práce figu-

rální, relievu provedeného S. Zálešákem dle kresby Mantegny

a poukazujeme pi tom na zrunost technickou, s jakou celá

práce provedena, jak v draperii, tak i v ostatních tlových

partiích. Ornamentální výpl provedena J. Eckem, spoívá

motivem svým na ímském vzoru, který vhodn pro dílo byl

použit. (Viz sl. 226.)

Dále následovala škola pro dekorativní architekturu. Škola

ta vedená prof. Ohmanem, který zvláš v poslední innosti

své zdál se mezi pražskými architekty prvním pstitelem mo-

derního ducha v architektue, od které oekávalo se jist para-

lelisování onoho starého ducha, který u nás v architektue,

zvlášt na škole technické, vládne — škola ta jak na vý-

stav se jevila nesplnila požadavky, které od ní jsme oe-

kávali.

Až na nkolik málo komposiních prací skrovnjšího roz-

mru pevládaly po vtšin studie starých prací, které rádi vi-

díme na škole pípravné, které ustoupiti mly ad provedených

návrh ze všech tch obor umlecko-prmyslového tvoení,

které rukou architekta projiti mají. Bude-li možno získati n-
které práce z této školy k uveejnní stane se tak v ísle

píštím.

Dekorativní malba ve škole prof. Schikanedra, oproti létm

pedešlým, kdy pstovány výhradn malby kvtin a kompo-
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sice ornamentáln kvtinových vzor, zasáhla dnes i po deko-

koraci figurální. Nám jsou milejšími však ony ornamentální

než tyto poátky figurálních prací dekoraních a plakátových,

které jeví sice snahu po duchu novém, které však pece jen

nedostihly oné hotovosti, jaké v ornamentálních docíleno.

Na sl. 239. uveejnné komposice J. Spváka k titul-

nímu listu asopisu Kvty. Z ornamentálního oboru piná-

šíme na sl. 238. návrh tapety A. Brázdy.

Škola prof. Ambruše pro prmysl textilní má za úel
vychovati samostatn komponující kreslie vzor textilních.

Rada vzor takových, výborn provedených, vystavena a

jeden z nich na sl. 237. jako komposici F. Stanzla piná-

šíme. Co zvlášt ale nás zajímalo, byly ony svdomit pro-

vedené studie pírody, jichž pesná stylisace ukázala nám
v nkolika násobném zvtšení bohatou adu motiv orna-

mentálních, které pi zbžném nazírání lovk nepostehne,

které však tak, jak tam provedeny a místy i upotebeny, stá-

vají se znamenitou a pomrn dost novou pomckou pi tvo-

ení umlecko-prmyslovém. Ukázka jich pinesena bude

v ísle píštím. V tomto podáváme na sl. 242. týmž žákem
provedenou naturatistickou studii.

Pipomeneme-li školy dámské pro kreslení a vyšívání,

kde po vtšin pracuje se pouze na základech vzor starých,

ovšem jako ve vyšívání technicky vyškolen, uvedli jsme

strun ukázky výstavní celého ústavu.

Shrnouce pak referát v nkolik krátkých slov, musíme
piznati, že vážíme si toho, že na ústavu vládne nkde více

nkde ovšem mén, vládne ale pec, nový duch, který v um-
leckém prmyslu ciziny tak znan se vyvinul, psobiti

k tomu, aby umlecký prmysl, kterému patí neobmezená

budoucnost, vybavil se jednou z nechutného kopírování a

spoívání na motivech sloh starých, snaha aby stvoen byl

njaký nový sloh. Stopy snahy té by místy skrovné jsou a

to nás nejvíce potšilo. Np.

— Z VÝSTAVY UMLECKO-PRMYSLOVÉHO MUSEA
v Rudolfinu pvodn pinésti mínili jsme vyobrazení z po-

slední konkurence. Ponvadž však práce ty uveejnny budou

ve Zlaté Praze, upouštíme od nového jich publikováni, po-

ukazujíce interessenty na vyobrazení jich v asopise tom.

ZPRÁVY UMLECKÉ.

— »MODLITBY«. Pod názvem tímto vydána péi aso-

pisu »Nový Život « sbírka prací sochae Fr. Bílka.

V jednom z posledních ísel »N. Zivot« uveejnil z péra

Fr. Bílka poznámku o kritice vbec i umlecké zvláš. Ne-

mli bychom dle jeho soudu práva, jeho práci slovy oceniti,

iníme-li tak ale pece, stává se to z toho dvodu, že vá-

žíme si innosti tohoto našeho umlce neobyejn. A z toho

dvodu také piinili jsme se, aby ve Volných Smrech
umním svým byl zastoupen. Stalo se tak v roníku minulém

i letošním. Vážíme si innosti jeho umlecké hlavn z toho

dvodu, že on má svj vlastní názor na úkoly umní, jemuž

vnuje všechny síly své ruky, svého ducha. Boj ováti umním
pro »Dobro«, pracovati umním k vysvobození lidstva z jeho

duševní bídy, to jeho cílem. Chce býti apoštolem, který mluvou

umní psobiti chce na ty k nímž mluví. Nám ale zdá se,

že Bílek v jednom nedostihuje tch, v jichž šlépjích krá-

eti chce, svých vzor, uedník Kristových. Ona zetelnost

a prostota mluvy mu dodnes schází, ono srozumitelné, by
i v podobenství zahalené vyjádování se, jimž uchvátiti

posluchae možno. Umním svým psobiti chce na lidstvo

veškeré, psobi ale na »málo povolaných «. Máme v dobré

pamti referáty a výklady (a u referent pece jen mžeme
pedpokládati porozumní i pro nejsložitjší zpsob vy-

jádení se) o jedné z nejvtších prací jeho »Zloba asu a naše

vno«, které vzdor pipojenému Bílkem výkladu, tak byly ne-

stejný, po vtšin nesprávný a odchylný onoho výkladu,

který Bílek.dnes v Modlitbách tak jasn podává. Skoro všechny

práce své doprovází umlec výkladem, který dopluje mnohdy

to, co na první pohled zdá se nejasno.

V Albu uveejnna ada prací tohoto mladého umlce,

který s takou opravdivostí svému umní sc oddal a s takou

houževnatostí za cílem svým jde. Práce ty jsou dvojího smru
jedny ist sochaské, druhé více illustraního rázu. Váúíme si

sice i v tomto oboru nkterých jako Božeth«, »Z bytí o bytí

«

dáváme ale mnohem vtší pednost onm ist sochaským. A
Bílek opovrhuje vší ustálenou technikou, i komposiní zru-

ností, ovládá práce své sochaské s takovou dokonalostí tech-

nickou i komposiní, jaké v jeho mládí musíme se obdivovati.

Jeho Kalvárie a Doba (viz minulý roník V. S.), Zloba

asu a naše vno, jsou v tomto spsobu práce dokonalé!

On to, co technikou svoji vyjáditi chce do práce své vloží

a to je, co u nho si tak vážíme

oproti všem tm, kteí pod rou-

škou modernosti v umní chápou

se sensaních myšlenek, aby jich

obsahem zakryly nedostatek své

mluvy formální. Co nejvíce nás

z celého Alba zajímá (vtšina

prací v Albu uveejnných byla

známa z reprodukcí asopis N.

Život, Zl. Praha a Volné Smry)
jsou jeho nové Studie ke Kristu.

Nebudeme o tom zbyten šíiti

slov. To co zde ale Bílek ukázal,

svdí o umlecké jeho hotovosti,

svdí o seriosnosti jeho práce, váž-

nosti a studiu, které v nás vzbu-

zuje pevnou nadji, že setkáme

se v krátkém ase s jeho

prací nejvtší, prací, která mu
práv proto, že dýše tou nej-

Z VÝSTAVY UML. PRM. ŠKOLY.
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svtjší prostotou a zetelností i u veejnosti získá toho uznání,

které mezi umleckými kruhy má, a které mu ze srdce pe-

jeme.

Akoliv nezamlouvají se nám Modlitby svojí úpravou, hlavn

tím, že formáty voleny dvojí velikosti, vítáme vele publikaci

Nového Života z toho ohledu, že razí cestu snahám Bílkovým

a psobí k tomu, aby porozumní pro tohoto individuelního

umlce našeho zasahalo ve vrstvy nejširší, a z toho ohledu

vzdáváme ji také své uznání. Np.

•— WAGNEROVA ŠKOLA. K asopisu »Der Architekt«

vycházejícím nákladem A. Schrolleho ve Vídni, pidána byla

na poátku tohoto roku sešitová píloha »Aus der Wagner-

schule«. Jest to kollekce vynikajících prací nkterých žák
Vídeské akademie umní, mladých to architekt, ízených

prof. Wagnerem, a nutno se o ní zmíniti jako o škole, ne-

soucí se smrem moderním, se vlivem, jež nezstane beze stop

na architektonickém umní našem.

Vývoj umní tohoto pokroil ve Wagnerov škole o stu-

pe výše; zíme, jak žáci, pracujíce dle intencí svého mistra,

vymykají se pouhému kopírování forem a zavihují

vše šablonovité, a pi všem tom jest znáti pouhé

studium starých sloh. Zvláštní pak pée jest v-
nována problémm moderní architektuiy, ku p.

luštním ukonení inžovních dom v mstských

ulicích. Nkteré tyto úlohy jsou rozešeny výborn

(ku p. roh a hlavní ímsa piléhajícího domu)

a bylo by si páti, by s takou péí též u nás tchto

pro pkný vzhled našich ulic dležitých, ale zane-

dbaných otázek bylo všímáno. Vedle toho však

pozorujeme, že vdím mítkem Wagnerovy školy

jest vždy úel budovy, její poloha, jakož i materiál

k ní použitý, ale že i tento jest vždy umlecky

upraven. Pi tom díla jak žák, tak i mistra vy-

nikají svojí noblessou, dávající bu-dovám ducha

moderního.

Školou Wagnerovou jest rozhodn uinn nový

krok který bude i v djinách architektury ocenn

Víde mže být opravdu na ni pyšná. Vtírá se

nám ovšem pi tom trpká, myšlénka, že my tako-

vého uilišt postrádáme, a by jej u nás bvlo

v nejvyšší míe zapotebí. Jest v nejvyšší míe
nutno, míti stedisko pro výchovu architekt, nebo

pak provádní assanace v piín architektonické

velmi smutn dopadne. Dosud tam vystavené

stavby postrádají svéráznosti úpln, až na nkteré

estné vyjímky zbudované dle památek v e-
chách stávajících.

-— K VÝSTAVÁM. V posledních dnech dostalo

se do rukou umlc eských pozvání k súastnní

se výstavy ve Vídni, která obsahem svým stojí za

porovnání s pomry našimi.

Kdežto na našich výstavách až na výminené

pípady, kdy udleny ceny Akademie a LTmlecké

Besedy, pravideln ceny neudlují se žádné, jsou

výstavy Vídeského domu umlc dotovány tak bo-

hat, že k vli pehledu a porovnání je uvádíme:

Cena Jeho Velienstva 400 dukát; cena arcivévody Otty

2000 korun; 3 zlaté medaile arciv. Karla Ludvíka; státní me-

daile velké a malé; 3 ceny knížete Lichtensteina po 2000 zl.

;

2 ceny barona Leitenbergra po 4000 a 1 2000 zl.
;

cena ba-

rona Konigswartera 2000 a 1000 zl.
;

cena p. Dobner von

Dobenau, barona Drasche, Ant. Drehera, Exc. Nic. Dumba,

hrab. Hoyos - Amerling, p. Filipa ryt. Schollera po 2000 zl.;

cena Wolfganga v. Mannes 1500 frank ve zlat; Alexandra

Beschornera 1200 zl. a Karla ryt. v. Wessely 1200 zl.; vedle

toho akademická cena Reichlova v obnosu 1600 zl. Úhrnem

na cenách ron udílí se umlcm 44.900 zl. Krom toho

koupí se ze státních prostedk za 50.000 zl. umleckých dl

pro loterii.

Porovnejme pomry tyto, jež ovšem i umlcm našim jsou

pístupny, s pomry našimi. Zde ceny žádné a jsou-li jaké —
jako letos náhodou pro absolventy akademie — spojené jsou

s takovýmito podmínkami : zachovalost mrav, výtená vy-

svdení, program cesty, pedložení studií bhemcesty, pí-

padn i darování konkurenní práce k založení národní galerie!

Péí a nákladem spolku »MANES«. •— Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v Praze.



ÍSLO 6. RONÍK II.

V HOE. — OBRÁZEK
Z TATER. — NAPSAL
AL. MRŠTÍK.

Zachtlo se mi jedlových les, žva-

tlavých bystin, stinného klidu hor.

Bylo krásné letní odpoledne.

Potok spchající ddinou k huí-

címu Váhu plný byl dtí. Bystrá

voda chladila sndá jejich lýtka, leh-

tala je pod koleny, píjemn zdržo-

vala i sebou unášela každý jéjih krok

a malá chamra rozveselena zlatou

záí dne vískala a jeela šastna

svou dtskou hrou.

Sotva jsem se objevil, už jsem

byl obtoen pitvornými postavikami

v ušpinných hadýrkách.

»Prosím o grajcar! Dajte grajcar!

Grajcar! Grajcar !« hrelo to kolem

mne a z levé, z pravé, z pedu i ze

zadu natahovaly dti vlhké, malé

své dlan i ty vtší s gatma vyhr-

nutýma až vysoko nad kolena i ty

menší v modrých, v blát uválených

sukýnkách dlouhých, až po paty.

Jedno z nich zavísklo. Šlápnulo

si na sukýnku a upadlo na ušpinný
nos. Krev se mu inula z nosu a

ruka pece vztažena prosila o graj-

car. Dostalo ho. Hbetem ruky roz-

mázlo nco krve po zablácené tvái, OLDICH HOMOLÁ. STUDIE.
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podívalo se na »grajcar« na krví potísnné dlani

a usmálo se v slzách.

Také druzí chtli.

Mladiká hezká Giza zavsivši koketn bílý

svj loket na nevysoké dvee, aby široký rukáv

svezl se hodn nízko — stála na prahu židovské

krmy a zablýskla zuby nad mými grajcarovými

rozpaky.

Konen jsem se dostal z dtského obležení

a zahnuv za roh, unikl jsem dtem i Giziným

oím, velkým a temným jako krystally erného

achatu. Byly žhavý jak peklo a vidl jsem jednou,

že svítí jak bludiky i tmou.

Spchal jsem rychle po tvrdé oravské silnici

k lesm, kde mne ekal šerý stín a sílící pách-

noucí jejich dech.

Ženy s dcky na zádech, dvata s rudými

šátky na hlavách jak vysoké kvty stály po pás

ponoeny v konopí a pebíraly stonky vyzrálé

v plod. Z jednoho konopišt se ozýval mdlý zpv,

pehlušovaný vozy po silnici k RŽomberku pe-

jíždjících Orávánu. Jako oveky bželi malí jejich

koníci pod toícím se biem pohazujíce jezevinou

pošitými chomouty.

Zahnuv se silnice a vycházeje po kamenité,

nerovné cest do vrchu bral jsem se zvolna podle

bramboiš a záhon odkvetlého už, nkde i dosud

kvetoucího lénu k jedlovým lesm Cebratu.

Pede mnou horským krokem kráela žena

s dvetem. Došel jsem jí.

"Dobré odpoledne !« Pozdravil jsem ze zadu.

»Pán Boh daj !« trhla sebou žena na zad. —
A kd že idú?«

Poznala mne. Byla z mého sousedství.

»Do hory.«

»Aj já. Teba nám deva.

«

Dve zahledlo se mi velkýma oima do obli-

eje a usmálo se s tou dtskou upímností, která

si tak rychle získává lidský cit.

»To je vaše dcerka ?« ptám se a pohladil

jsem její hlaviku.

— Je. Marka sa volá. Marka Klekova.

Marka klusajíc po boku matky stále se po

mn toila milým pohledem zvdavého dcka. Pod

paždím si nesla malou trávniku.

Sli jsme mlky vedle sebe. Okolo temen hor

válely se šedé mlhy, klesaly a zas se vznášelv

„ . „ —... .....

— Hory sa dýmí
!

prohodila pojednou matra
ukázavši k Choi, z jehož lysé hlavy k nebi se

nesly mraky hustých par. »Bude daž«, dodala

ješt a sehnula se pro smolný kus pohozeného

deva.

Mladá ješt žena, ale tlo už prací ztahané,

obliej životem zryt.

»To sú mrzké švabušky! ukázala podle cesty

na zakrnlé zemáky, vyrostlé v kamení pomíseném

s trochou hlíny.

»Jsou. Sak tady len není lepší.

Podívala se a oima zmila políka sousední.

»To mj len«, pravila a povzdychla si. »Ach,

náš kraj biedný ! Nuž — teba být spokojným o
pán Bóh dá.«

»U nás mají lidé veliké kusy, úrodné kusy

a nejsou spokojeni . . .«

»To sú galgani!« vskoila mi do ei.
»A jsou aji tací — statku mají mnoho a všecko

hrdlem prolijou.«

»Eh fí ! To sú mrzké lidi, ti korheli!« zvo-

lala a ješt jednou si odplivla. »Aj u nás sú ta-

koví ludé. Co vyrobí, to utopí « »A hej,

Marka !« obrátila se žena najednou k dveti.

»Hej o trávy tady by’s nasbierala!«

»Nuž já pojdm !« kývlo dve ochotn hlavou.

»Npojdeš! Ni to! Išla by’s s jinými dvaty
a to ni. Len mrzké ei vedú. To já a nepu-

stím. Ke pojdu já, pojdeš aj ty. Ale sama —
n! A ešt by a aj do rychtara zavedli a nao
to? Len by som sa hnvala.

«

Dve neodpovídalo.

Matra mla pkný, altový hlas zvonoviny.

Napadlo mi zeptat se jí, nezpívá- li.

Zavrtla hlavou.

»Hja ! Ráda by som zazpievala. Na tisíc tch
piesniek umím. Ale — není a do zpvu, « pra-

vila njak smutn. »Som chudobná -— a chu-

dobný lovk — hotová opica. Není mu do zpvu,

není mu do smíchu a len aby robil a modlil

sa . . . Jdu na salaš! Tam svt, tam život. Tam
ludia jim zazpievajú. A ve už od salaše nejsú

delako ! Hej tam póza horú — tam hn je sa-

laš*, ukazovala rukou k vzdáleným horským

lukám, kde ernaly se senníky roztroušené po

šedozelených stráních.

AJla obliej zastínný bolavým jakýmsi smut-

kem.
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»Máte muže?« zeptal jsem se.

Zavrtla hlavou zas.

»Zomrel.«

»Dávno ?«

»Této bolo piat let a je jí ešt ne sedem«,

ukázala na Marku.

»A pro jste se nevydala po druhé?

»Ej, Pánbožek potrestat by a mosel, ke by

som sa ešt raz vydata «, zvolala s jakýmsi od-

porem .... »Muža som už mala — a tak co ! ?

To svta už som užila. A ke mám štyry dieta,

hriech by to bol, aby som je nechala katanova.

Jeho dti, moje dti — len samé peklo by bolo ! . .

»A byl hodný váš muž?«

»A preo by nebol ?« trhla sebou. — »Ale

néni pšenica bez koukolu, není manželství bez

žialu.«

Z její slov vyznívala tžce skrývaná trpkost.

»A kolik že vám zanechal dtí ?«

»Kolko? Mám tri dcery a syneka. Krásný

synek!« pochlubila se s nádechem pýchy. »Ve
ho aj odvédli!«

»To musí na vojnu ?«

»Už v jaseni. A už sa sena kosí ! « vzdychla

jako pro sebe.

»To bude tžký plá.«

»Ba že budm plakat! To bude zlá zima, ke
syna nbude. Kdo že mi pjde do hory na devo?!

Já tam sama nemožu. Kde že pak žena ! Zostala

by som tam ve snahu. Ustanu aj te — v lét,

kd že ve snahu !«

»A Marka je nejmladší ?« otázal jsem se, abych

ji vyvedl ze vzpomínek na blízkou budoucnost.

»N. Nejmladší je tri roky.«

Zahledl jsem se v myšlenkách kolem.

Po mezích jemn se usmívaly kalichy kve-

toucích malv a modí vzkvétala chrpa
;
v ad

žloutnoucích ovs bujnou krví rozléval se vlí

mák, bílými hvzdami svítil vysoký rmen. Chtl

jsem si utrhnout kytici a zašel jsem brázdou

hloubji do ovs. Stanul jsem pekvapen. Oves

byl uprosted všechen pocuchán a poválen práv
tam, kde šedá jeho zele pecházela v mírnou

žlu. Na zemi ležely žvance rozžvýkaného zrní.

»To od diviak«, poznamenala matra.

Místy však lišily se žvýkance od drobiska

erné zve. To zas mlsný medvd povaluje se

vyssával sladkou šávu ovs. Na jednom políku,

ne vtším než velký záhon zahrady, ležel oves

už poseený, ale ješt zelený. Sedliak ze strachu

ped mlsným mackem posekl dív, než by oves

pro nho byl uzrál.

»To je škody !« zvolal jsem vraceje se s ky-

ticí rmenu pomíchaného ohnm vlího máku.

»Je. Málo sa toho urodí a o sa urodí — po-

kazí zveri.«

Stranou ve stínu nkolika strom zalíbilo se

mi místeko, odkud byl krásný rozhled na tmavo-

modré dálavy zistných hor.

»'Zustanu tady!« ukázal jsem k mohutnému
balvanu, omšenému stáím.

»A na salaš npojdú ?«

»Ne. Až jindy.

«

»Nuž ja teraz pojdm na devo.

«

Rozlouili jsme se.

Propletl jsem se ostružinami k balvanu.

Milouký to byl kout na kraji lesa šumícího

v tichý kraj.

Usadil jsem se na hustý mech.

Nco málo krok žvatlala malá bystinka

a chladem svých vlnek osvžovala dusný vzduch.

Jak tu bylo krásn! Jaké barvy se tu stídaly

v nádherném osvtlení žhavého slunce, jehož

proudy zatáply hornatý kraj ! Tam naproti v dálce

sivá zele posekané hory posypaná temnými body

jalovího bledla mezi horami tmavými a za ní

ernaly se zas nové a nové hory ješt vyšší,

lesy ješt temnjší. — V dolin pod lesem sví-

tily bílé rukávy rozhánjících se kosc nad ze-

lenou hívou svžích luk. Nadježatým vrcholem

velkého Choe plovaly bílé beránky a líbaly

smutnou, místy už lysou jeho hlavu, jako když

dtské líce obléhají otcovu vousatou tvá.

Na levo, na druhé hoe, na zprahlém kožichu

horské louky gazda se synem a nevstou sh ra-

bovali seno se svého dílu a pchovali do zer-

nalého senníku s malou zahrádekou na výsluní,

urobenou z nasekaných vtví smrin, kdyby snad

sena bylo mnoho a místa mí.

Valášek pehnal kolem nkolik krav.

»Brezka, ideš ! « odehnal bílou kravku od svd-
ného ovsiska. Brezlca zablinkala dutým zvoncem

plecháe a ztratila se v houštin.

A zas mne ovanulo velebné ticho, rušené jen

šumotem hvozdu.
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J. V. MYSLBEK. LABUTI ZPV.

Ty lesy, ty lesy tatranských hor! Jak je každý

musí mít rád!

Na jae plné zpv, plné pohybu a sladkých

tuch probouzejícího se života.

V lét plné vn a chvjících se stín.

Lesy v jeseni rozechvné smutkem, potísnné
krví a hoící zlatém.

I lesy v zim v tiché nádhee blostných skal

navšeného snhu a jíní.

Ale nejkrásnjší pece jen v lét, kdy tichým

proudem srdcem vane mír, hasne váše, tichne

vzruch, hyne hnv a jen tichá, smírná radost

štstí šíí se duší a jemn ji klade v sen.

Pišli m navštívit známí. Pozdrav svj do

ucha zazpíval komár, babika s bílou hlavikou

zatikala ve vtvích jedle, se smrku na smrk pelítl

kozlíek a zdšen zježil chocholku nad lidským

netvorem, ležícím v mechu jako živá kláda. I erná
veveice smýkla sebou a zmizela v temné korun
borovice. A bh ví jaká ješt hav si m tu

prohlížela ležícího v mechu mkkounkém a hu-

stém jak vzácný aksamit.

Cestou s hory blížilo se nkolik dtí. Na zá-

dech mly vysoko narovnané klestí. Až se pro-

hýbaly pod suchou jeho tíží.

Chlapci. Samí chlapci. Poskok v nohách, píse
na rtech. Tžko se jim skáe, tžko zpívá — než

pece jen rovného kroku to neudlá a zpívat,

pískat pestane jeden a zane druhý.

Najednou se zastavili a všichni hledí v temné

sloupoví ídkého lesa.

Tam žena a muž po kamení mezi trícími

skalami stahují na smrinových haluzích nalo-

ženou hranici ervenavého díví. Chlapci jakoby

se radili. Pojednou poshazovali nše a jako ve-

verky rozbhli se do vrchu. Netrvalo dlouho

a muž s ženou spokojen si oddechli. Hranici

svezli iperní klouci až k samé cest. Odtud

už kravky tíži snadno dovlekly k chat.

Ohlédl jsem se na zad.

Po stráni, nad níž v závratné výši kolesal

sokol, lezla namáhav matra a sbírajíc po hoe
suché klestí, snášela je na hromadu ernající se

už v slušné výši. Matra svazovala už i nši
a položíc se na ni zády, pes plochá prsa uva-

zovala velkou tíž.

A Marka? Kde je Marka?

V tom cosi cupotalo po cest dol. Marka.

Za chvíli pešla i matra širokým krokem až

k zemi se schylujíc pod vysilující tíží svého be-

mene.

A zas vidím Marku pátravým zrakem neustále

zpt se ohlížející a nakukující do všech kout
kovin.
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Snad nehledá — —
»Marka!« zavolal jsem na ni. »Hledáš m?«
Kývla hlavou a s nenuceností upímného dcka

vlítla mi clo rukou.

Nedaleko stála matra.

»Ej, panko, Marka nasbierala malin. Ty nej-

krajšie, o v hoe rastú«, podávala mi matra

s úsmvem, když jsem jí došel.

Maliny krásn se ervenaly na velkém listu

lopuchy.

»To, Marko, ty ?«

»Hej !« kývla hlavou.

»Ale, já nemám u sebe penz«, zažertoval jsem

vážn.

»I to«, odmítla rukou matra — »to že sú tak

dobrý panko. To Marka sama, pánkovi že na-

sbiera. Nech sa len páí.

«

Mariny oi záily nžnou radostí dcka nad

radostí mojí.

Byl bych Marku — —
Vtiskl jsem jí nco do dlan, podkoval a uklidil

se zpt, abych pojedl dárek chudých na mechu

mkkém, jak nejvzácnjší aksamit.

Utrpení touhy.

Jak mne dojímá utrpení tvé touhy, Marto!

Ve tvých oích stárnoucích, delikátních, vzpomínky mé
budících

!

Ve tvých oích! Tam zimní den jasný hoí s vysokou

oblohou,

když havrani v snhové pláni usedli.

Vše zvicheno, zjiskeno, jako v slunených rodných lesích,

kde rampouchy zvoní o cesty utichlé,

krb heje v chatách a zpívají peslice

a hlasy stále zvoní, hlasy zvoní tence stíbrné!

Jaký smutek zimní krásy vane z tvé bytosti!

Sensitiva istá a mlenlivá

dlouho snila o jiskrách v krbu, jenž hál by uchladlé nohy,

po lásce muže horoucn vzpínala drobné ruce!

Však jarní pívaly! Kde jsou? Ty hluboké prorvy v duši!

O em chtí mluvit ješt tyto oi?

Ty stále zimní dny, jasné, s vysokou oblohou!

Nebo ta tragika touhy básník, kteí nedoletí!

Ti bez síly, pyšní, které zrodila dnešní doba,

oživení odrazy vzdálených svtel,

ti s vyrudlými barvami pávi,

kteí u moí na terasách ochoení, krotcí,

poslouchají o sebe zvonit poháry cizinc,

mazlivé hlasy žen a kroky stále odcházející,

poslouchají chestit etzy v pístavech, pískat odjíždjící lodi,

tuší tisíce eí o Nových Zemích,

ale nemohou, nemohou vylett bouliv,

nemohou vylett do kou vzdálených — bez orlích kídel!

Bez orlích kídel

!

Nebo tragika touhy vících, kteí se zachytli roucha Kristova

s biblí v ruce procházejí huící Sodomou dneška,

se sladkým úsmvem upírají zraky v mystické hloubky

!

Bda, Bda! Co k povalení rozvrácené pilíe stát

podpírá kolos Církví, však bez geniálních kací,

a opatrnými ústy špatn pochopeného kesanství

Slabé dál tší a Mocné mocnjšími iní:

jdou stále trpliví, vící a stále doufající,

kíže své oddan nesou a volají dosud po lovku
velkými visiony Lásky a Sebezapení a odevzdáním se

Ponížených,

své velké pláe svují vkm

Nebo utrpení touhy tch, kdo srostli se svou Zemí,

koeny hluboko v ní. Již tisíckrát vidli ráno nad svým polem

prosívat zlaté zrní, a zívající, dlouhá poledne žhavá

bez hnutí klímat a sešeené veery dvrn se rozpovídat,

otroci, tšící se hroudou

!

A hrdí na vše, ím rod jich se udržel staletí,

a výpady nebo vítzstvím Duše, i slepou náhodou,

stále znásilovaní a stejnou odplatou hoící,

zahoklí, zatrpldí, odhodláni do krve hájit svých krb:
vypovdli dvru svým synm, skepticky chladným,

synm, kteí nevidouce nikde silných duch
netouží po samostatném žití oklamaného lidu,

synm, kteí zhnusivše si zpupné dobrodruhy vlastní krve

pociují jen bídu neplodných dob a lítost palivou,

synm, kteí otevevše pro všecko oi,

vidí chátrání všeho,

a za vpád Bídy, která v triumfu táhne krajinou,

dkují ironicky hazardním svým otcm ....

A. SOVA.
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Komedie. — monology ubo-
hého LOVKA. — NAPSAL
KAREL ENGELMULLER. (Konec.)

Konen se tedy všecko sítí s ohromným
rachotem a praskotem v hlubiny všedního bí-

dáctví, myslím si.

Jen žádné scény, jen žádného hluného vy-

stoupení !

Vše se mže odbýti v nkolika vteinách.

Pijmu všecko, všecko do jediné písmeny! Jen

nic vzrušujícího, žádné lehkomyslnosti, jsme pece

gentlemani . . .

Je mi zkrátka hrozn, zoufale, v spáncích mi

huí krev, nohy se mi tesou, nevím opravdu,

budu-li míti dosti síly, abych mu ekl, že —
abych -— —

-

Ostatn bude-li dlati njaké dlouhé, zbytené

ei, njaké výitky snad, ukoním to jediným

slovem, posunem ruky, však již porozumí! Roz-

hodn se ale vyrovnáme, rozhodn! Tolik pocti-

vosti ješt ve mn jest. Piznám se ke všemu.

Pane, to a to jsem uinil. Co si pejete, pane?

Jen budu-li míti dosti síly, dosti odvahy, abych

mu to ekl, až pijde ten okamžik?!

Ostatn, kdybych byl mén pil, bylo by te
mnohem lépe. Konen je ale všecko jedno —
všecko —

To je tedy ten konec! Te uvidíme, zda patí

Olga jemu ped bohem a lidmi, i jen mn ped
bohem Ale myslím již na hlouposti, vskutku,

jsem pitomý chlap — jazyk se mi njak plete

a myšlénky se mi matou . . .

A hle, mj pítel, cho Olgin, se usmívá, jde

ke mn, podává mi ruku, usmívá se co nejd-

vrnji, bere mne pod paždí a táhne ku svému
stolku — — — —

Rozumím mu. Nechce žádné prudké scény,

máme tu oba plno známých . . .

Omlouvám se u svých kamarádu a jdu za

ním . . . Ale nepíjemné je to, velmi nepíjemné .
.

.

Je mi zima i horko — —
Pohlédl jsem na Olgu. Je bledá jako smrt.

Podává mi ruku a já cítím, jak se celá chvje. Je

nanejvýš rozilená. Urovnává si stále vlasy nad

elem, obléká a svléká pravou rukaviku. Je mi

jí od srdce líto. Trpí asi hrozn . . .

Ale pítel nepestává být roztomilým. Umí se

znamenit petvaovat. Má jist více síly, nežli

já. Bojím se tch jeho úlisných poznámek a eí,
toho jeho intimního poklepávání mých zad. Mluví

stále o njakém pekvapení, o njaké novin,

kterou rozhodn neekám, o smutném snad pe-

kvapení — hehe . .

.

Ptá se vždy znovu a znovu

na rzné vci — —
Jsem všecek pomaten. Koktám nco, ale ne-

vím, co povídám.

Vidím jen ty dv smutné, horen rozpálené

oi paní Olgy a ten

jízlivý úsmv její man-

žela. Chytili mne. —
Jsem v kleštích!

Ostatn je mi te
vše jedno! Bude-li se

dlouho kolem celé vci

toit, jako koka ko-

lem horké kaše, eknu
mu, jak se celá vc
zbhla, eknu mu, že

mi nelze jinak — že

mám Olgu rád, šílen,

k smrti rád, že je

hrozn protivný

lovk — pa-

douch a nie-

ma, že ho za-

stelím — za-

bij u — jako psa

zabiju — — —
— Jsi njak

bledý píteli
;

ne-

mocen asi, vi? Pra-

cuješ asi pes míru —
to nemáš, jsi neroz-

uma, podkopáváš si

zbyten zdraví ....

Není t také celý as
nikde vidti. Jakobys

do vody zapadl ! Ne-

vidl jsem t, pamatuji

se — od onoho veera
co’s odejel tak ohro-

mn rychle z Abbaz-

zie — hahá . . . M. ALEŠ. STUDIE.
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— Pro se neukážeš u nás, pro jednou ne-

pijdeš ? . . .

Olga se chvla jako list. Pohlédla na mne
dlouze, nesmírn dlouze, jakoby prosila a šeptala

:

pamatuješ, dej pozor, zvolna, mírn — — Ale

nedal jsem se tím pohledem zmást. Mrzelo mne,

že ten lovk po všem tom, co se stalo, dlá
ješt neomalené, hloupé vtipy, zve mne k sob
do domu, tulí se ke mn jako had . . . Byl jsem

podráždn, zuivý vztek mnou zalomcovai -

—

— Pro bych k Vám chodil, pro — Máš
pece ke mn stejn daleko, mohl’s již dávno

pijíti a neekati až — ostatn — -

—

— Nerozumím ti opravdu, Járo, jsi njak ne-

vlídný, takový divný, popudlivý, nervosní snad.

Nevím, ím jsem ti ublížil. ekni, snad ti vy-

svtlím, ale já opravdu . . .

— Ale jaké vytáky, vždy si pece rozumíme,

pane! My si zcela dobe rozumíme, hehe . . .

— Jsi vskutku dtina! Ostatn mi Olga poví-

dala, že jsi se tam dole na jihu njak nešastn

zamiloval, že se jí doneslo, že’s ujel náhle s n-
jakou dámou — víš — Chachá, smál jsem se

tomu tenkráte, vždy t pece znám, kamaráde,

takové vci lovku na chvíli zachutnají. . . Ale te
vidím, že’s opravdu njak promnný, snad do-

konce nešastný — — Pak odpus, prosím, že

jsem se tak nevhodn, nedelikátn zmínil . . .

Cítil jsem již mezi eí pítele, že malá nožka

paní Olgy ocitla se blízko mých nohou a všiml

jsem si brzy i daného znamení — — Nechápal

jsem v té chvíli nieho. Co se dje? Jaká to

bídná komedie 1? Zmocovala se mne silná ho-

reka. Zdálo se mi, že budu nucen náhle vstáti,

rozbiti všecko kolem, rozkiknouti se na celý

svt a utéci pry, daleko —

-

— Opravdu, drahý píteli, nechtl jsem t
muit; nechrne bolestí. Bh ví, kdy se opt uhlí-

dáme, bh ví —• Nekazme si tu poslední chvílí!

Odjíždíme zítra na nkolik rok, ne-li snad na

vždycky, do Paíže — to byla ta novina, o níž

jsem t chtl zpravit, když jsem t tu zahlédl. Na

F. B. DOUBEK. INTERIEUR.
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zdraví tedy a — na shledanou ! Rozumíš, do

Paíže — to jsem ti chtl vlastn íci. Louíme
se s Prahou . . .

Zdvihl sklenici. Paní Olga a já jsme mu piukli.

Zadíval jsem se pi tom do dobrácky roze-

smaných oí svého pítele i do široce rozeve-

ných, tichých, mlelivých, vn stejn záhad-

ných a krásných oí paní Olgy — ale nechápal

jsem dosud nieho, nerozuml jsem, co tím vším

na mn chtjí . . .

Pítel znovu se rozpovídal
;

líil obchody,

které tam míní penést, svoje dlouhé pípravy

ke konenému rozhodnutí a nadje, které doufal,

že tam najdou svého nejlepšího vyplnní . . . .

Po chvíli se náhle vzchopil a bžel s nkolike-

rým hlasitým pozdravem ke stolu, který stál

v rohu restaurantu a kde zahlédl njakého svého

známého. Zstal jsem s Olgou sám.

Chvíli jsme mleli. Dívali jsme se dlouho sob
do oí. Bylo v tom pohledu tisíce palivých otázek>

tisíce úpnlivých proseb za rychlé vysvtlení

!

Tu perušila ona první mlení.

— Odpuste mi, pravila šeptem, obelhala jsem

vás tak krt . . .

— Což on neví nieho o našem pomru ?

— Ani slova — nemá nejmenšího podezení

jako vbec nikdo . . .

— Pro jste tedy lhala?

— Tak — nevím.

— A odjedete zítra ráno?

— Ne!
—

- Vy tedy zstanete, vy zstanete! Tušil

jsem to, vil jsem vám — a co hodláte init? . .

— Otrávím se !

— —
Vzkikl jsem zdšen a vyskoil ze svého

místa. Všecko se kolem mne zamotalo.

Její manžel pispchal k nám. Co se dje?

Co se stalo ?

Vzpamatoval jsem se. Zaal jsem se falešn,

hrub, neslušn smáti. On se divil, nerozuml nijak

mému poínání, díval se stídav ze mne na Olgu.

— Pomysli — vyrážel jsem ze sebe v ná-

valu šíleného smíchu — pomysli si jen, milostivá

paní mi te s velikou radostí svila, jak se tší,

jak dtinsky se tší na tanení kankánu — víš,

tam v Paíži — hehahá — — kankán —
— Kankán? !

— Pro kankán? — ptal se ješt

plný strachu a udivení

!

— Ano, tší se, nesmírn se tší . . .

Smál jsem se znovu, ale cítil, jak mne ho-

reka schvátila, jak mnou div lomcuje, mozek

roztrhává na malinké cáry, jak mi hlava, ruce

i nohy žížniví a zase chladnou v led, jak umdlé-

vám a smysly mne opouštjí . . .

* *
*

Jsou skoro ti hodiny z rána.

Pišel jsem práv dom. Mám plné srdce na-

plakaných slz. Ani jsem svíku nerozsvítil, jen

svrchník jsem odhodil a klesl do bílých, pro-

chladlých podušek . . .

Ach tak divn je mi, vte mi! Tak jakobycb

všecko ztratil, co mi v duši vzplálo nejjasnji,

jakobych stál dlouho nad hrobem všech tch
svých v nocích vyplakaných, za dne vn hle-

daných hraek své rozmazlené duše, nemohl se od

nich nijak rozlouiti a jen s bolestí poslouchal jak

smutn sténají hroudy dopadající na jejich rakev.

Pochovali mj život, pochovali mou radost.

Všecko jsem ztratil, všecko mi vzali, ba že, všecko !

Ode všad šklebí se již jen špína, bída a klam.

Nic mi nezbylo, pranic. — A nejbolestnjší pi

tom je, že vím, že zas zítra vzduch zachvje se

zlatém slunce, kvty nepestanou vont, svádt,

spíjet; tam nkde daleko zavzdychají mechy svá

roztoužená pání v náruí les, ptáci vysoko se

zamíhají, zakií radostí a rozezpívají se mi-

lostí; všecko bude stejné, všecko jak vždycky,

jak bývalo; tentýž jas, smích, pvab všude, jen

ve mn zbude to umírání ....

Tak teskliv klinká ten umíráek —
A ženy budou práv tak krásné, tak opojiv

krásné; a budou zpívat a budou šeptat ty staré

i steré svoje pohádky všem, všem; budou se

mazlit, vezmou ustrašené ní srdce do svých

malinkých, hedvábných rukou, budou je hladit

a líbat, k udušení líbat, smát se budou tomu

jeho velému tlukotu . . . Ach smát se budou . . .

Jen jedna již ne — ta ne! Ta, která mne pece

jen milovala, která tu chodila mým pokojem

šastná, že mne uchvátila, vdná za každý po-

libek, ta, která snad již nežije, spí mrtvá vedle

svého šastného chot, otrávena . . .

Ona se otrávila — a já — já — chachá, mj
ubohý sen ! Moe, moe, moe a tichounké žbluk!

Hm, pjde to také bez nho

!
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Rozsvítíme a — a ... Ta zima a zas horko

i ty pitomé slzy, jsou opravdu zbytený ! Bude

to pece tak snadné, vše tak jednoduché, tak

ohromn jednoduché. . . .

Vstávám a dsím se té tmy kolem. Nic ne-

vidím, pranic; jen dva svtlé pruhy tancují po

mém strop, vztekají se a vtší z nich se chechtá,

tese se samým smíchem. — Pro? Nechápu, pro
nedvovat ! Ba, síly mám dost — neteba se smát.

Rozsvcuji svíku a mám na chvíli tichou

radost, že jsem vyhnal ty dva svtlé pruhy z po-

koje. Nepotebují žádných svdk!
Chodím sem i tam. Uklízím trochu po pokoji.

Pod svícnem nalézám dopis. Dívám se na

obálku, ale nepoznávám písmo. Ostatn je mi

te úpln lhostejno, kdo na mne vzpomnl. —
Nezajímá mne to Rozsvícím lampu — chci

míti hodn svtla. Taková malá slavnost, hehé

!

Shledávám své peníze ve všech kabátech, balím

opatrn do papíru a konen vyhazuji ven, na

ulici. — Tak, te klaply. — Nu, a te snad by-

chom — Vzal jsem revolver a nabíjím nkolik

náboj. Líbám jeho hlave a líbám ji znovu . . .

Snad ješt nco — napadá mi a chodím znovu

po pokoji. A znovu tu drobounké, jako tesoucí

se rukou psané písmo na obálce dopisu.

Smilujeme se, povídám, naposledy si promlu-

víme s lidmi — a se smíchem trhám okraj obálky,

Hm — Žoška! Tedy pece se odvážila a píše . . .

Drahý a milý pane

!

Ml Jste mne vždycky tak oddan rád, cítil

Jste se mnou ve všech chvílích a pál vždycky

mému štstí. Snad Vás tedy potší, a snad pe-

kvapí, když oznámím Vám prvnímu, (Jste sku-

ten ze všech lidí na svt první, kterému své

veliké tajemství svuji; vážila jsem si vždycky

Vašeho pátelství), že mne babika zaslíbila zdej-

šímu panu správci Vorlovi. Jsem nevstou, mj
drahý píteli, a jsem radostí opravdu pobláznna.

Nehnváte se proto na mne, vite? Zstane Vám
vždy za vše vdna Vaše Žofie.

Podržel jsem psaní nad svíkou a když vzplálo,

rozšlapal jsem jeho troud na zemi.

V asách stály mi slzy. Plamen lampy i svíky

se tíštil, chvl a skákal ped mýma oima-

Shasil jsem oboje.

A v tichu a pusté tm, které následovaly,

piložil jsem revolver ke spánku a zmákl ko-

houtek — — —- •—• — — — — — — — —

Tak jsem si smrt nepedstavoval!

Ležím na posteli a kolem mne se sebhli do-

mácí. Je chvíle zdšení v celém dom. Slyším

namahavý škytot své posluhovaky. Je mi jí

líto, pozoruji, že si mne pece vážila, že jsem jí

nebyl lhostejný.

Chci ji íci, aby neplakala, že je mi dobe,

sladce, že mi nic neschází, že necítím nijakých

bolestí — jen ve spánku trochu —- nu což! . . .

Ale ústa má jsou ztuhlá — — Snažím se po-

hnouti rukou, prstem, ale namáhám se zbyten.
Jsem úpln bez vlády, mrtvý. Nemohu pohnouti

tlem, ani otevití na chvíli víka oí. Nevidím

nic, jen slyším . . .

Tak tedy umíráme, myslím si, a vzpomínám
jak mi chva v zlatém mládí vyprávla, že mrtvý

lovk cítí, slyší a ví o všem, co se kolem nho
dje, dokud nepijde knz, nepožehná mu, ne-

ekne své requiescat a nepokropí elo svcenou
vodou.

Necítím hrzy z toho všeho, jen se divím, že

tak podivn lidé umírají. —
Pišli lékai.

Mluví se po tichu, chodí po špikách, volá se

na nkoho dol na schody. Cítím, jak kladou na

mne ruce, sahají mi na elo, na ruce, na prsa,

Nejradji bych to všecko vyhnal ze svého pokoje

— ani umít lovka nenechají . . .

A náhle mi napadá, že mne zakopou, že budu

musiti stále jen tak pro sebe mysliti, bez pohnutí

vzpomínati sám a sám, až tlo mé a mozek vy-

schne, zetlí zpráchniví .... Bylo by pece jen

hrozné, kdyby knz nepišel — —
Je nesnesitelné, slyšeti kolem plá, naíkání,

modlitby a nemíti pro to slova útchy; nechati

si klidn líbati ruce tou starou ženou, bez po-

hnutí, bez odmítnutí, beze studu .... A tak se

mi zdá, jakoby ani to srdce nepestalo tlouci,

nepestalo bolet, nepestalo bláznit . . .

Zaíná mi být úzko, snažím se vší mocí vy-

kiknout, upozornit njak, že nejsem mrtvý, že

je to vše jen zdánlivé, aby se mnou mli slito-

vání, aby kolem nebreptali taková hrozná, tichá,

smrteln studená slova A ta rána ve spánku

tak pálí, tak nemilosrdn pálí — Nkdo mne
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bere za hlavu, nkdo mi hladí vlasy —
a v oích mám plno vody i v ústech, rány

se nkdo dotýká eavým železem . . .

Musím vzkiknout, musím, katani, vrazi,

psi . . .

Otevírám zvolna oi, zamíhalo se mi

ervené svtlo svíky — —
— Žije — slyším, jak nkdo povídá

a napomíná, aby bylo ticho.

—
• Žije — opakuje nkdo druhý te-

soucím se hlasem, jakoby to chtl oznámit

ostatním.

Pak je zas chvíli ticho.

Jsem pece jen padouch, sketa — my-
slím si a breptám to zvolna, tesoucími se

bolestí rty, lékai, kteí kleí u mé hlavy

a vymývá mi ránu . . .

Uplynuly dva dlouhé roky a já vytrval

a nezapsal ni jediného slova, ni jediného

dojmu, scény, píhody, kousek štstí i bo-

lesti svého života. Pišel jsem tomu na

chlup ! . . .

Psáti denník! Chachá! Není ve svt
opravdu nic smšnjšího a nebezpenjšího

nad takové ubohé zápisky. Jsou to doku-

menty, jež lovk píše, aby dokázal, že je

vlastn všecky barvy hrající chameleon —
Uplynuly dlouhé, nekonené msíce,

které mly leccos zajímavého, co by se ne-

musilo jen tak lehce hodit pod stul, ale pes
co lovk již pejde s takou lhostejností,

chladností, s drzým smíchem, úšklebkem i
pohrdáním již jen proto — protože je práv
chameleon.

Ale dnes uiním slavnou výjimku a za-

píšu sem nkolika jen slovy to, co již nemá

nižádného vztahu k mé osob, i lépe e-

eno, pemním dnes svj denník ve farní

matriku.

Manžel Olgin mi ped týdnem na krásn

zlaceném lístku oznámil, že mu jeho rozto-

milá cho Olga povila zdravého prince

a Žoška, má istá, svátá paní Žoška daro-

vala vera život princezn.

Rostež a množtež se! Silné jak smrt

jest milování! —STANISLAV SUCHARDA.
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Zimní veer.

Je po západ V pokoji mém stíny

svá tla zvdavá vztyují v koutech,

myšlének hlavy kladouce si v klíny.

Vzduch teplý, milý, snním prosycený

se chvje teplem, které sálá z kamen,

jichž dvíkami zím popel rozžhavený.

A po podlaze dlouhé rudé áry
se táhnou od nich, proudíce v mou duši

o touze srdce nápv jakýs starý.

Jak vn rže polotmou se vplítá

tremolo houslí, jež mi v hlav pjí,

a v septu harfy Štstí motýl lítá — —

Její obraz.

P st! Ticho! Ticho! . . .

Slyšíš? . . .

Hynu v citu,

jejž vzdálený ten obraz rozžal v duši!

Och, ješt jednou, jednou zazvu mi tu,

a rozkoší já rozplynu se celý . . .

A chvíli ticho — mrtvé, strašné ticho —
pak zas ty zvuky v sluch mi zaletly!

To svtlo v hrudi . . . Blost jeho vzrstá . . .

To obraz Tvj, jejž jsi mi darovala

v polibcích zvoní o má horká ústa.

Adagio.

T_J sinám . . . Tiše ! . . . Adagio dech
mých vlastních prsou podivn mi zvuí,

jak polibky, a úpal slunce v mechu . . .

Kdos šeptá . . . šeptá . . .

Sny se o ems radí

V dalekých krajích velký motýl lítá,

chvilkami zlehka sedá na kapradí . . .

A vidim v duši oi smaragdové

s oboím erným . . . hluboké . . . hluboké . . .

jak studánka, v níž na dn Božství plove . . .

BEDICH ZAVADIL.
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V ŽENY. — NAPSAL V. OTO-
MAR. (Pokraování.)

Tak uplynul celý rok a byl zase podzim.

Nkdy s otcem pišla na nádraží a ve shonu

lidstva nalézala tam jakés osvžení.

Jednou však ... to bylo veer; celé nádraží

planulo v elektrickém osvtlení a vlaky se stí-

daly, že nebylo konce tlaenicím a proudm lid-

stva. Vstupovalo a vystupovalo se tém sou-

asn. A tu pihnal se s rachotem rychlík. Mžikem

byly zotvírány dvée — a tu z jednoho kupé

vystoupil Václav se svou ženou. Splynuli s prou-

dem lidí, ale neztratila je s oí. Cítila, že se

chvje. Jen aby jí nespatil!

On ji však spatil. Radostný úsmv na oka-

mžik ztuhl mu ve tvái. Potom se však obrátil

k ili, podal jí rám a vedl ji opatrn k východu.

Na Vilmu se víc ani nepodíval, boje se, aby ho

nespozorovala.

Též v jeho srdce zasáhnul blesk. Bože, celý

rok na ni nemyslil, celý rok žil bez ní a šastn

;

a sotva vstupuje zas na domácí práh, musí ji

potkat. Není to osud, hrozný, pitomý, nešastný?

A jediný pohled stail, aby v prach rozmetl vše-

chen jeho mír. Myslil si, že zapomenul, a srdce,

hloupé srdce . . .

Hnval se opravdu, nevda sám na co. Nejvíc

na sebe. Ale sotva vyšli z nádraží, vrátil se mu
zase šastný rozmar a vesele pišel do svého bytu

k matce, odkud odjel ped rokem.

VIII.

Vilma milovala nade vše podzim.

Chodíc v lese, kde v barvách žlutých a er-

vených umíralo listí, sbírala poslední kvtiny.

Byla to zvláštní kytice. A pi tom, vidouc kapli

v dálce na hoe na konci obzoru vzpomla na

Václava, jak mluvil jí mezi tancem ve Stelnici

o tom, že rád se dívá na tuto kapli, kam dosud

nepišel. Též on miloval tyto lesy a nyní jest

daleko pry . . .

Pozdji, když brzy nastával veer, chodila jen

do parku, který byl úpln opuštný v pozdjší

hodiny. Vídala ráda západ slunce, ty velkolepé

obrazy na nebi, v pozadí tmavých alejí. A tichý

smutek a smutné štstí odnášela s sebou z tchto

procházek.

Tu Václav pijel. A zima byla již docela blízko

Zvlášt jeden veer oteplilo se, jakoby ml
v noci padat sníh.

Chodila hlavní alejí, akoliv se již stmívalo,

nemohouc odlouiti se od kouzla své samoty.

Zde, vidouc se tak nepatrnou v ohromné rozleh-

losti vesmíru, ztrácela myšlénky i city ... A když

zaznlo klekání, bylo jí, že se musí modlit,

a byla-li eho schopna, pak to, co ji plnilo, byla

jen modlitba za štstí všech drahých a za

Najednou vysoký, statný muž picházel jí cestou

vstíc. Prve než ho poznala, zachvlo sejí srdce.

Kdyby to byl on ! O, že kdy sem chodila.

To mohla pec vdt, že je zase zde a že nebude

poáde doma. Nešel by však sám, šel by se svou

paní. Radost, že to nemže být on. plnila ji kaž-

dým krokem. A když byla docela blízko, seznala,

že je to Václav a že je plna náhlého štstí, že

jej vidí. A než se setkali, vdla o blouznivém

pání, aby s ním zase mluvila a jak je ráda, že

jej vidí. Pozdraví-li však a pjde mimo?

Pjde- 1 i chladn, cize, lhostejn mimo?
O pak nechce nikdy víc jít ven, abjr ho ne-

musila potkat.

Václav však, který piblížil sejí z pouhé zv-
davosti, poznal ji teprve v posledním okamžiku

Jsa dobe naladn, neztrácel duchapítomnosti.

Pozdravil Vilmu a ptal se jí, dovolí-li, aby jí byl

spoleníkem ?

Pikývla mlky a tu vrátil se s ní v úmyslu,

ji doprovodit.

»Ta dlouhá alej«, rozpovídal se, »podívejte

se, jak vypadá, jako dv stny, ím dál tím tmavší

;

jakoby zarstala do tmy, a poád více se snižo-

vala, tak že lovk až dostává strach. Kolikrát

jsem se tu již nachodil a kolikrát jsem si pál,

aspo trochu moci vyj áditi to, co cítím. Malí
nejsem a mluvím-li, nevím, zda slova vystihují

mou pedstavu. Podívejte se na nebe, jak jest

bled zelené; a msíc, jak roste nad námi. Tak

to pipomíná« (tu se zarazil a nedopovdl
:
jak

jsme šli spolu ze Stelnice). Nechtje uváznouti

v sentimentálnosti, jal se jí vyprávti o svém

manželství, cít se k ní v pomru vzrostlého muže

k dveti o mnoho let mladšímu.

»Narodil se nám také hošíek, bude se jme-

novat Milouš, v nedli budou ktiny.
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Z VÝSTAVY SPOLKU »MÁNES

LUDVÍK KUBA. VELKÁ MÍSA U PODBRAD.

»Psal jsem i Julovi, aby pijel. Myslím, že to

udlá.

«

Mlela tém po celou cestu.

»Vte, teprve když je dít, poíná láska. To
ped tím jsou mátohy a nesmysly. Mne neskla-

malo manželství, jsem úpln spokojen*, tak se

vyjadoval ve svém egoistickém štstí, nechápaje,

že Vilmu to as málo zajímá. Pi nkterých mí-

stech poznával, že mluví k ní trochu píliš d-
vrn, asi jako k soudruhu, nebo k seste.

Kdykoliv se zarazil v ei, cítil její významné
mlení, ale zase mluvil dále.

Jemu dokonce bylo to njakým zvláštním po-

tšením. K nikomu neml tolik sdílnosti, jako

k ní. Neuvažuje kouzlo její pitažlivosti, poddával

se mu. Zdálo se mu, že podle nho jde jeho

dávný, nejlepší pítel; takový, k nmuž neteba

mít zvláštních ohled. A práv tento pocit svo-

bodné nenucenosti byl mu po dlouhém ase tak

novým a vzácným, že se mu docela poddal.

Když picházeli k jejímu bytu, vzpomi si,

že mluvil stále jen o sob. A což, jak ona se

mla celý rok? ptal se dvrným tonem, lho-

stejný v srdci, tak pro forma. A jak se má dnes?

»Je mi smutno«, ekla a lehce se zachvla.

Pokril rameny, smekl klobouk a s pozdravem

odešel.

»Tak«, pravil si, »a víckrát už nikdy. A te
rychle dom.«

Doma se podíval na hošíka. »Co dlá náš

chlapík ?« obrátil se k ili.

»Te spí, ale ped chvíli ješt koukal.

«

Sedl si k nmu, dívaje se, jak to mrn tiše

dýchá, tváe ervené jak cihla.

Ale ku podivu, to rodinné štstí, o kterém

tak horliv vyprávl Vilm, za chvilku nepozná-

val. Jenom ne mluvit! Slovy se cit jen vyplýtvá.

Zachtlo se mu kouit. I šel do svého pokoje,

zapálil si doutník a rozložil se na pohovce pi



277 VOLNÉ SMRY 278

samém okn. Msíc bylo vidt a celý pokoj byl

jím osvtlen.

Hle, to je týž pokoj, ve kterém ztrávil své

mládí, své mládenectví, kde nechal svou svobodu.

Celý rok manželství zatím uplynul. Jaký to byl

rok? Ješt nikdy ho nesútoval. A te leží na

pohovce a muže jej sútovat. V rychlosti pebhl
nkolik významnjších svých upomínek. A te
teprve zaíná žít. Ale což, je-li to jeho jediný

možný, jeho pravý život? Práv tak, jako si vzal

Cíli, mohl si vzít kterékoliv jiné dve; arci mu-

sela by být hezká a Cíli se mu ped rokem tuze

líbila. Dnes je mu trochu všední její krása. Jest

v ní málo nuancí. Týž výraz, týž úes bledých

vlas, týž pohled modrých oí. Arci, arci, Venuše.

Nu, dejme však tomu, že takových je na tisíce

ve svt, která z nich je ta pravá? Náhodou se-

známil se sjednou. Náhodou (arci pak neúprosnou

logikou pírody, tak jako když obilí pijde do

stroje a musí dál, a se s ním dje cokoli), tedy

má dít, které je zdravé. Nemusil mít žádné, nebo

mohl mít dve, nebo mrzáka .... krátce, celý

jeho nynjší a budoucí život ve svém determi-

nismu je pro jeho osobu náhodou. Byl by musil

nestudovat, nebo být hlupákem, aby toho si ne-

byl vdom. Pokud se cítí pi tom spokojeným, je

dobe
;
pijde-li však k utrpení a k obtem, neví,

jak mu bude. Podstoupí zajisté všechno pro svou

rodinu, ale to, co mají ostatní lidé, víru a d-
vru v Prozetelnost, tu nebude a nemže mít

nikdy

V tom otevely se tiše dvée a vešla jimi

ili. Spatila ohe doutníku a pekvapena osvt-

lením msíce, teprve za okamžik rozpoznala Vá-

clava.

»Co pak že si nerozsvítíš ?« ptala se a pišla

k nmu.

»Je zde dost svtla, poj a sedni si«, ekl,

pitahuje ji jemn k sob.

Snad ona pochopila též krásu onoho okamžiku,

nebo nevdla, co íci.

Položil její hlavu na svá prsa a tiše celoval

jí vlasy.

»Já t mám ráda, tolik t mám ráda«, šeptala

mu, objímajíc jej.

»Neíkej mi nic«, prosil ji snažn. Bylo mu,

jakoby v srdci cítil bolest, kterou mže zahojit

jen drahá hlava ženy, spoívající na jeho prsou.

Pipoml si v té chvíli jediný okamžik slabosti

v útlém vku, kdy mu kdos ublížil a on šel vy-

plakat se na prsa své maminky. A te pišel

opt okamžik slabosti, druhý to v celé jeho minu-

losti. — — —
Jula nezamítnul pozvání a pijel na ktiny.

Byl velice dobe naložen a zdálo se, že mladá
máti jest osou jeho dobrého rozmaru. »Ty«, íkal

Václavovi, »mn se tvá žínka moc líbí. Ani bych

byl neekl, že se z ní udlá tak hezká panika.

Opravdu, kdyby byla svobodná, já nevím.

«

»Snad nemyslíš, že budu žárlit ?« perušil jej

Václav opt v žertovném tonu.
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»Škoda, že jsem ji nepoznal za svobodna.

To zase ty bys byl mým kmotrem, co?«

Václav pokril rameny.

»Ale poslouchej«, vzpoml si pojednou Jula,

když octli se sami, aby mohli klidn vykouit

své doutníky. Pi tom udlal nkolik silných tahu

a zamlel se.

»Co pak?« ekl Václav lhostejn.

»Vilma je do tebe celá zbláznná«. A zahalil

se v oblak.

»Co to žvaníš ?« pronesl Václav hrub.

»Mluvil jsem s ní jednou v zábav. Podekla

se.« —
»Ale prosím t«, vybuchl Václav k úžasu Ju-

lovu a jal se chodit po pokoji. »Tohie a víc ne-

slyším ! Odhodil doutník a vrátil se do spole-

nosti.

Jula tím nepišel z rovnováhy. Na stole bylo

nkolik láhví rosolek, i jal se jimi astovat pa-

niky u stolu. Nalévaje barevné tyto tekutiny do

íšek, vyprazdoval ile láhve, pipíjel si sám
a ukal s ostatními

;
obdivoval proti svtlu kmit

barev a tpytný jejich jas a vléval pro zdraví

všech sob do útrob.

Václav mlel; akoli se ovládal, lehounká

vráska vyvstala mu na ele. Což, kdyby to byla

pravda? O, jak lomcoval jím vztek pi pouhém

pomyšlení na možnost onu. O, pak by Ji musil

zniit, nebo nechtl obtovat své štstí. Ona
pišla by mu je vzít? O, jaký by z nho byl

barbar! Rozdrtil by ji svýma rukama . . . Živ si

pedstavoval, jak by ji zardousil. Má bílou šíj . . .

A do oí by se jí nepodíval, protože má v nich

as ví co. O kdyby jen chtla zaít!

Ale což, jestli Jula je ten starý, osvdený
žvanil? Musil se na nj podívat, jak dlá hloupé

grimassy a vtipy. Komediant. Musil by být ze

deva lovk, aby se mu nezasmál. »Prosím t,

nalej mi také trochu likéru, než všechen vypiješ«,

ekl mu udoben a v smíchu.

IX.

Zvolna míjela zima. Nic nerušilo jednotvárné

štstí Václavovo. Zvyklý rodinnému krbu, netoužil

ani po spolenosti, na nejvýš po divadle; dlouho

však nedávali nic po jeho chuti. Až konen
jednou na veer pravil ili: »Pichystej se, dnes

pjdem do divadla. Dávají Carmen — « »Co dá-

vají ?« ptala se pekvapena.

»Carmen, operu od Bizeta«, ekl, trochu ner-

vosn. — Šla tedy s ním. Pi pedstavení Carmen

nevítzila tak svým provedením, jako svou hudbou,

chvátající v ped a strhávající ssebou posluchae.

Potom interpretkou hlavní role. (píšt dále.)

Z KONKURENCE NA ZNAKU KNIHKUPECKOU.

— Dne 22. února zemel spisovatel pan ANT.
VÁNA, mstský diurnista. Padl díve, než se

rozepjah Osud, dav mu básnickou vlohu, odepel

k ní tvrdých pstí proti sprostým svodm a mstám

života, a tak mladý nadaný lovk znikl v bíd-

ném živoení. Toto však píliš podobá se špat-

ným povídkám o nešastných umlcích, než aby

bylo vkusno je nad hrobem vypravovat.

Z prací, jež po Váovi zbyly, jsou nejzná-

mjší ti pilné pevody Coppéea, a sice jeho:

Poutníka, Andla Pán a Oliviera. Vý-

znam tchto dl pro eskou literaturu je zajisté
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menší pekladatelovy námahy s nimi, le v oné

mrtvé dob ped osmi lety, kdy alespo bylo po-

ato s jich uvádním k nám, i Coppée byl trochou

jarního dechu.

Souasn, veden srdcem, jal se však Váa
pekládat! Verlaina a sice, soud dle znaných
ukázek v našich periodických listech, s takovým

zdarem, že by byla škoda, kdyby tyto pevody
nemly býti sebrány a vydány v knize. Doufáme,

že nalezne se nkdo z pátel, jenž se dá tomuto

snadnému úkolu a získá si tak zásluh o vc
a opatí širší pam zemelému.

»Pták zekl se svých kídel« —
- napsal sám

o sob. My, které jeho osud tolik urazil, pravili

jsme, že byla mu zlomena. Le a již tak i onak,

básnické utrpení nesl pece kdys a za plody

toho budiž ho vzpomínáno estn a pátelsky

!

Zpsob, jakým referováno bylo v pedchozím ísle V. S.

o píloze asopisu »Der Architekt«, obsahující práce školy

Wagnerovy, zavdal podnt k rzným diskusím. Také lánek

níže položený povstal mezi nimi; redakce pak, dávajíc mu
ochotn místa, ponechá další slovo svému referentu.

- MODERNA I SMR NÁRODNÍ? (Z kruh architekt.)

Svdná hesla o novém slohu víí vzduchem; renaissance

nové architektury nastává. XX. století bude míti vlastní, nový

sloh. Toto nové uení má své proroky, apoštoly a uedníky,

kteí nadšen hlásají svojí víru.

Nová víra není vírou naší. Také nás nový proud zasáhl.

Dlužno tedy s ním poítati a zaujati k nmu stanovisko ur-

ité a pesné, nemáme-li býti híkou vliv dnes takých a

zítra jinakých, které dokumentují, že také pro umní naše

platí známá vta : Praha leží mezi Berlínem a Vídní.

Vítáme sympaticky nový smr v architektue, pokud jest

novým. Také my chceme býti syny své doby, pro nové úkoly

nová ešení hledati, pro nové poteby nové formy. Chceme

jiti též ku pedu, ne nazpt. Vítáme obrození nejvážnjší

z umn, architektury, dosazení její na prestol, kterého byla

zbavena; avšak chceme, aby obrození toto vycházelo z vlast-

ního našeho nitra, aby vzniklo vlastní naší prací, aby naše

vlastní krev na nm lpla, aby pro naše eské umní zna-

menalo to též více, než pouhý pokus mody; postavením na

vlastní nohy, vymanní z vliv cizích, najm nmeckých, a
pocházejí z Vídn i odjinud. Moderna v architektue!

Jak postaví se eští architekti k tomuto heslu? Pohlíží-

me-li na tyto nové smry klidn, bez pedsudk, jeví se nám

jen co nová fáze pirozeného vývoje, který pijití musil, jsa

od let pipravován. Jdeme-li v ped, spjeme-li výše, není to

zásluhou jen naší, nýbrž též našich pedchdc, na jichž ra-

menou stojíme. Jak to stojí v bibli? Abraham zplodil Isáka,

Isák Jakuba atd. Totéž platí i o umní. Ped proroky dneška

byli jiní, kteí též s nadšením, s neúmornou pílí, s celou mo-

hutností tvrí síly nové dráhy razili.

Pipustíme, že Hansen, Semper, Ferstel náležejí už k sta-

rému smru; zbývá nám celá ada jiných, kteí díly svými

vykonali mnohem více, nežli oni, kdož tendenci svou propagují

slovem i písmem, a kteí nejvtší misti jsou v moderní re-

klam. Jest Garnier dnes vieux-jeu, mistr, který stvoil nej-

vtší monument století, a jenž vskutku dovedl býti svým

v dob, která nemla ani potuchy o nových smrech, a jehož

rázovitost cenna bude po staletích?

Datuje se vskutku od verejška teprv smr tento, teprv

od nastolení Wagnera I. na professuru vídeské akademie a

od vydání brožury jeho »Moderne Architektur« a zvláštní

publikace »Aus der Wagnerscbule» ?

Upadlo snad v zapomenutí vystoupení Wallota, Thiersche,

eruptivní rozmach Schmitze, tiché psobení geniálního Neckel-

mana ?

Nebyl novým conte Sacconi, vítz pomníku Viktora-

Emanuela, Aronco aj.?

Všichni tito, a jiní ješt, kteí jmenováni nebyli, byli neb

jsou moderními alespo v té míe, jako Wagner. Ostatn

není to ani Wagner jako architekt a uitel sám, který s tak

ohromnými pretensemi vystupuje, nýbrž jeho škola. Co Wagner

dosud vytvoil, nenese daleko onu pee revolucionáskou,

kterou bychom od nho oekávali.

Ani nej novjší jeho díla, stavby okružní vídeské mstské

dráhy nenasvdují tomu, že by jakýsi nový sloh jím nalezen

byl. Jeho starší práce, návrhy i stavby provedené, d}?ší pak

zrovna oním klassicismem, dnes jím tak kaceovaným. To

pak, co dnes tvoí hlavní známku tak zv. Wagnerovského

slohu, na p. rozlenní facady inžovního domu v mohutné

pilíe s nesenou hlav. ímsou a potlaením samostatného

arch. orámování oken — bylo ped tvrtstoletím již v Paíži

používáno a do dnes se tak dje.

Co dnes u Wagnera právem se uznává, velkost rozvrhu,

ovládání nejvtších mass, pochází ze stejného zídla, ze kte-

rého erpali všichni misti souasní — práce z »Ecole des

beaux arts« v Paíži.

Vystoupení Wagnera není z daleka tak revolucionáské,

jak se myslí. Odeteme-li notnou dávku frázovitého sebepe-

ceování, zbývá v jeho programmovém spisu »Moderne

Architektur« tolik dobrého, že bez rozpaku vtšinu podepíšeme

i my všichni, kteí se hlásíme k jinému praporu. Jen nepatrné

ásti zásad projevených musíme odporovat.

Le vrátíme se ku thematu vlastnímu, pomru nás eských

architekt k modern.

Sledujeme-li pozorn všecky zjevy souasné produkce

architektonické v cizin, 'nenásleduje z toho, že bychom

chtli dáti se do vleku toho i onoho smru. Degradovali

bychom sami sebe, zapeli bychom vlastní svoji bytost, do-

kázali, že dovedeme býti jen imitátory, ne však tvoícími

umlci. Úkoly, které nám doba ukládá, jsou v podstat jiné,

než v cizin; hospodáská odvislost našich zemí má v ná-

sledku, že na velkolepé stavby toho druhu, jaké má cizina,

pomýšleti nemžeme. Není u nás fond pro stavby milionové.

Z toho následuje, že ráz našich staveb jest skromnjší, inti-

mjší, že není vypoítán na dojem, vzniklý ohromujícími

rozmry a nádherou vnitní. To jsou pomry všeobecné.
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jež jistý smr nám

urují.

Jsou dále pom-
ry národní — které

nám co architektm

eským ukládají též

povinnosti, zstati

svými.

Bude-li se u nás

stavtí tak, jak se

staví ve Vídni, aneb

v nmecké íši, bude to d-
kaz, že mezi kulturou naší

a nmeckou není žádného

rozdílu, i jinými slovy, že

dovedeme se všem cizím

vlivm assimilovati.

Jako si ceníme Manesa,

Aleše, Myslbeka, že dovedli

pivésti k platnosti ráz ná-

rodní, také v architektue

platiti bude rázovitost
vlastní více než dokona-

lost, získaná studie vzor
cizích. Rázovitost tuto ne-

pivodíme ovšem ani školou,

ani lánky v novinách
;
ona

za píznivých pomr vy-

vine se sama sebou. Tolik

A. MUCHA. jest jisto, že nevznikne ja-

ko sloh nový, nýbrž že

se vyvine na podklad historickém. Mohou-li ve Vídni,

v Berlín a jinde blouzniti o novém, moderním slohu, jako

o nem nebývalém, chápeme to, nebo msta tato nemají

valn památek umleckých z dob minulých. Tam, kde nemusí

se bráti zetel na minulost, možno tvoiti nov, a pipustíme

to i dobe a krásn. Nezapomínejme však sami na sebe.

Je-li naše Praha zkamenlou básní zašlé

naší slávy, jsou-li opravdu naší pýchou

odkazy otc našich, které nade vše milu-

jeme, a které cizina nám závidí — pak

by bylo pímo rouháním, vedle tchto

šedých svdk zašlých dn chtít psto-

vati umní cizí, importované. Co nevy-

roste z naší pdy, nemže nám nikdy

k srdci pirsti; jen z pdy zmrvené tra-

dicemi vlastní minulosti vyrsti mže štp,

který ponese dobré ovoce. Jaké svdectví

chudoby bychom si dali, kdyby v mst
s tak bohatou minulostí umleckou

ovládl sloh cizí! Máme svou vlast-

ní, eskou gotiku vladislavskou,

eskou renaissanci, pražský ba-

rok, doufejme, že budeme míti též

vlastní, eskou modernu ! Výtka,

která se nám architektm iní, jest,

že oživujeme jen slohy mrtvé, ne-

schopné dalšího života. Pekroilo

by daleko meze tohoto lánku, kdybychom chtli vyvraceti

falešné tvrzení toto. Každý pokrok jest dílem doby pedchozí,

v umní není skokv, nýbrž nenáhlý pechod. eknme, že

gotika jest pro nás mrtva, pak zbývají nám slohy dva co vý-

chodišt, co základ, na nmž budovati chceme sloh vlastní.

Volba není nesnadná. Tak zv. renaissance eská i pražský

Darok jsou slohy naše. Ona znaí dobu samostatnosti naší,

tento dobu našeho nejvtšího národního úpadku, ponížení

duševního, úplného vítzství katolicismu nad odbojem husit-

ství. Barok jest u nás zastoupen skvle, jako nikde jinde —
ale bohužel, jsou to díla naturalisovaných Nmc neb Vlach.

Jako renaissance jest východištm pro všecky slohy

ostatní, i dnešní modernu, tak také renaissance eská mže
býti východištm pro modernu eskou. Známo, že vývin

slohu vedle schopností umleckých podmínn jest též vlivy

lokálními, hlavn též materiálem. Stavby pražské nejsou z ka-

mene — který nám schází — nýbrž jsou to stavby omítkové.

Nuže, renaissance naše i barok jsou slohy specificky omít-

kové, ona svým sgrafittem, tento svým štukem.

Pravda, že dosavadní pokusy více mén se pímo opíraly

o vzory staré. Tak daleko ovšem nejdeme. Je-li jaký pokrok

možný, nesmíme spokojiti se s pouhým nápodobením, nýbrž

musíme na daném základ jiti dále, tvoiti ze svého a ne

tráviti z toho, co nám minulost zachovala. Že jest to možné,

dokazuje na p. zemská banka a nkteré stavby Wiehlovy.

Nepopíráme toho však, že by brzo musila nastati pirozená

reakce, kdyby se sloh tento ml pstovati na dále tak, jako

dosud. Štít, sgraffiitto, portál s kovaným svtlíkem — to jsou

elementy, které se brzo vyerpají.

Byl proveden dkaz, že renaissance eská hodí se nejen

pro stavby soukromé, villy, zámky a domy inžovní, ale též

pro stavby monumentální. Máme již banku, radnici, museum,

lázn, školy, ba i zdailý pokus s divadlem ve slohu tomto.

Že jest rázovitým, nepope zajisté nikdo. Slute tuto rázo-

vitost s moderností, a dosáhneme toho, po em toužíme

:

svého vlastního slohového zabarvení, jímž odlišíme se od

ciziny. Ráz tento nesmí být jen tužbou nás architekt, nýbrž
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celého našeho eského svta, on musí býti od nás žádán
a náležit cenn! Dosud se tak nedlo. Pi konkursech

architektonických rozhodují jedin ohledy praktické, ostatní

je vedlejší. Bylo by šílenstvím ovšem, chtítiopak; každé dílo

arch. jest zárove dílem technickým, jehož požadavky uspo-

kojeny býti musí plnou mrou; pihlížeti však se musí

k tomu, aby každé dílo takové bylo též dílem umleckým a

mlo svj ráz. U nás se staví do roka mnoho škol, kolik

z nich však mže initi nárok na cenu umleckou? Šablona

zde vládne. A to nejen po venkov, ale i v Praze, Znáte je-

dinou pražskou škc.lu, která by byla okrasou msta, v rázu

pražských památek? I pro Malou Stranu nedocílíme jiné

stavby, než školní kasárny s »monumentálními fa9adami«.

Neplatí tudíž výtka, že by renaissance byla slohem pežilým.

Nové poteby ukládají nám nová ešení, nové konstrukce a

pak nové formy. Ano, nové formy! To jest to, co veejnost

vedle rázovitosti vlastní od nás s plným drazem požadovati

musí*). V tom vzí tajemství, býti svým. Nespokojme se

s tou zásobou, co nám ze šastnjších dob zbylo, pracujme

dále, každý dle toho, jak vlastní cit mu káže. Význanou
známkou Prahy jest její malebnost. Píroda sama uinila ji

tak krásnou, doba pak vznešenou. Znivellujte ji, zastavte ji

*) Zásluhou poslance Kaftana zstane, že navrhl, aby zemská
banka provedena byla ve slohu eské renaissance. Návrh z poátku
nás odborníky zarážel, ale, jak výsledek ukázal, byl velmi šastný.

nádhernými inžáky ve vinohradském slohu — a veta bude
po její kráse. V rázovitých ulicích pražských pro modernu
s nekonenými frontami, jednotvárnými faíjadami, horizontálami

ims není místa. Zniili bychom tím jejich malebnost a jejich

charakter. Ze takový pirozený další vývin slohu možný jest,

dokazuje architektura v Belgii a Hollandu. Tam mají svj
sloh, rázovitý, poutavý, hodící se k rámci malebných mst
tamjších, a neschází na pokusech, pivésti tam slohy cizí.

V pedešlém ísle V. S. vysloven byl stesk, že nemáme
uilišt, na nmž pstován by byl smr moderní na zpsob
školy Wagnerovy. Ten nedostatek snad sneseme. Koen zla

však vzí jinde. Ze škola naše technická nevykazuje takových

zevnjších výsledk, má svou píinu v híšné, pežilé orga-

nisaci vyuování, v níž stavitelství a architektue vykazuje

se píliš krátká doba vyuovací.

Na technice nepednáší se ani všeobecné djiny umní
tím mén pak domácí. Studium památek domácích není po'

jato do programmu školního. Není dána uiteli píležitost,

v rámci školy probouzeti v posluchastvu zájem a lásku pro

památky domácí, docela pak ovšem ne, smr tento pi ná-

vrzích pstiti. To jsou pomry, které pes noc zmniti nelze.

Co však leží v mezích možnosti, jest zízení stolice pro

historii umní domácího.

Za dnešních pomr, kdy tak mnohým pražským památkám
hrozí osud zniení, mla by stolice tato ten význam, že ge-

B. KNÚPFER. STUDIE.
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nerace mladší vyšedší z techniky, s jiným zájmem a porozu-

mním na naše památky stavební by pohlížela. ekne snad

:

jest pozd! — Lépe pozd, než nikdy! B— k.

UMLECKÁ KOMISE zekla se souinnosti s mstskou

radou pražskou. — Stalo se, co dávno bylo pedvídáno: po-

stavení umlecké komisse pi mstské rad pražské zcela

znemožnno, když její lopotné práce byly bez odvodnní
mstskou radou zamítány, když rad jejích naprosto nedbáno,

ano když co chvíli o starobylém i malebném rázu Prahy

proti její varovnému hlasu rozhodováno. — Rozhod-

nutí komisse sdleno mst. rad násl. pípisem :

»Slavná rado král. hlavního msta Prahy!.' Když se

ku vyzvání slavné rady mstské roku 1896 komise umlecká

konstituovala, byla sob toho vdoma, že z práce její dra-

hému mstu našemu mže jenom tenkráte vzejiti prospch,

nalezne-li v slavné rad mstské náležitého porozumní a

podpory. Obavy, které jsme v té píin chovali, zanikly pro-

hlášením, že slavná rada mstská nemže pejiti pes úsudek

odborník v umlecké komisi sjednocených bez vážných d-
vod ku dennímu poádku.

ada velenutných otázek, která tehdy byla nashromáždna,

snaha po zachování starobylého rázu Prahy tehdy tak vroucn

se ozvavší pimla nás k tomu, že nestarajíce se o to, aby

výsledek práce naší byl zajištn a v pevné víe, že slavná

rada mstská má upímný úmysl uiniti v tomto smru vše,

co jí možno bude, uvázali jsme se chut v práci, abychom

v as pedešli všem chybám, které se až dosud v tomto

smru dály, a abychom pi všem ohledu na etné a spletité

okolnosti, jichž šetiti bylo nutno, uinili vše možné ku zá-

chran cenných památek a vkopamátného rázu našeho

msta, jakož i k umlecké úprav nových jeho ástí.

Slavné rad mstské bude snad známo, že pracoval,

sme úsilovn, abychom zmohli nahromadný materiál, že

scházeli jsme se týdn, mnohdy i astji, že konali jsme še-

tení místní, že jednotlivci z nás pracovali ješt mimo komisii

pipravovali skizzy a návrhy, že vynasnažovali jsme se há-

jiti stanovisko naše i v komisi stavební atd.

Ale s politováním jsme spatovali postupem asu, že

výsledky práce naší nesetkávají se v slavné rad mstské

s takovým souhlasem, jak bychom si toho byli v zájmu vci

páli. Dovídali jsme se o podobných nepíznivých usneseních

z pravidla pouze z denních list, ekajíce marn na ádné

vyízení. ada otázek týkajících še úpravy msta vyizována

byla vbec aniž by byla slavná rada mstská uznala toho

nutnost obrátiti se na nás v té píin o radu a umlecké

komisi nezbývalo než cestou každému obanu mimo radnici

stojícímu volnou podati své námitky (námstí Havlíkovo,

úprava Holešovic, úprava tvrti sv ; Vojtšské).

Avšak pes io vše komise umlecká pracovala dále

proniknuta jsouc dležitostí svého poslání, jakož i zodpovd-

ností, kterou ustavením se oproti široké veejnosti byla pi-

jala, pracovala se zapením a byla tak s to pedložili v ervnu

roku minulého svj vlastní plán assananí co nejobjemnjší

práci svou týkající se úpravy této dležité ásti msta.

Avšak i tato velká práce, které podjali jsme se na vý-

slovné pání slavné rady mstské, nedošla souhlasu jejího

a návrh náš bez udání uritých dvod zamítnut.

Dovodili jsme nesprávnost tchto, by i povšechných d-
vod, avšak na rozhodnutí slavné rady mstské jsme nic

nepozmnili, a práce naše položena ad acta i pes to, že jest

jediným plánem assananím, který vypracován jest na základ

zmnní áry pobežní a tedy jediným celistvým ešením nyní

stávajícím.

Uvažovali jsme tenkráte, bude-li nám možno za takových

okolností prospšn pracovati dále, neb zdálo se nám, že

naše jen vcn a nestrann inné návrhy nejsou slavné rad
mstské vítán y. Rozhodli jsme se pece setrvali pes všechny

pekážky, které se nám v cestu kladou, pedpokládajíce, že

slavná rada mstská pochopí správnost našich pro blaho

msta našeho upímn mínných návrh a své jednání oproti

zmní. Oddávali jsme se nadji, že nastane po schválení na-

šeho jednacího a organisaního ádu, který jsme jíž v kvtnu
m. r. pedložili, intimnjší st3^k a upravení jednání mezi

námi a slavnou radou mstskou a že budeme míti píležitost

delegáta slavné rady mstské v našem stedu ádn informo-

vat!, po pípad návrhy naše v slavné radš mstské sami

hájiti. Ale nade vše oekávání ani toto pání nedošlo sou-

hlasu slavné rady mstské.

Slavná rada král. hlavního msta Prahy dopisem ze dne

29. ledna t. r. sice velice lichotivými slovy innost komise

umlecké uznala, ale žádá ji souasn, aby na upravení po-

mru svého ku slavné rad mstské netrvala, pedpokládajíc,

že nebude teba dobrý pomr a pátelskou ochotu slavné

rady mstské blíže pouze formálními normami upravovati.

Litujeme, že dle dosavadního jednání slavné rady mstské
práv na dobrý pomr a pátelskou ochotu její spoléhati ne-

mžeme, a doufali jsme v to, že mohouce se opírati v pievné

upravení pomru svého ku slavné rad mstské, budeme
moci žádati to, co se nám pi dosavadním dobrém pomru
a pátelské ochot se strany slavné rady mstské nedostá-

valo.

Odepením schválení jednacího a organisaního ádu
umlecké komisi postrádá tato vší záruky, že s návrhy jejími

bude ádn naloženo, ona nemže žádati udání dvod, pro
ta neb ona vc byla zamítnuta, nemže žádati o síly po-

mocné ku práci své potebné atd. na základ upraveného po-

mru, nýbrž jest poukázána pouze na pátelskou ochotu

slavné rady mstské.

Tato záruka nám však pro další úspšné jednání není

dostatenou a nemžeme se proto zúastniti prací dalších.

Veliké jsou úlohy, ped nimiž stojí msto naše, a dalekosáhlé

jsou následky jejich provedení. Celá úprava Starého msta,
Malé Strany žádají naléhav o rozluštní. Rada velecenných

umleckých a historických památek jest dle nynjšího plánu

regulaního ohrožena, a ráz msta byl by úpln znien.

Aby se tomu pedešlo, jest nutno vypracovati plány nové

s náležitým ohledem na památky staré a na ráz msta, pi
všem šetení onch stanovisek, jichž pi úprav mst dlužno

clbáti. Úloha tato jest velká, obtížná a vyžaduje dokonaljmh

studií a úvah, aby b}do lze vypracovati návrh takový, za

který by umlecká komise mohla pevzíti plnou zodpovdnost.

Má-li však takováto obsáhlá práce býti zdatn provedena,

jest zapotebí míti pesvdení, že nekoná se marn; ale pe-

svdení toto umlecká komise dnes bohužel nemá. Druhý
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rok jest tomu, co neúnavn pracujeme, ale výsledky práce

této rozbily se o nepíze slavné rady mstské

Ale i jiný dvod vede nás k tomu, abychom se vzdali

své innosti. lenové umlecké komise povoláni byli v dob,

kdy snaha po zachování starobylého rázu Prahy a památnk

její mocn žádala, aby od dosavdního postupu v té píin
bylo upuštno a aby poskytnuta byla záruka, že tchto ohled

na píšt bude šeteno.

Umlecká komise pevzala ped širokou veejností zod-

povdnost, že postará se o nápravu v tomto ohledu. A ím
se mže dnes vykázali! Veškeré její návrhy zstaly bu
neuskutenny neb byly zamítnuty. Za její existence pokra-

uje se po zpsobu starém. Hlas umlecké komise marn se

ozývá. Budovy umlecky cenné se boí, prhledy se zastavují,

na Malé Stran staví se typatrové domy, které hyzdí po-

hled na Malou Stranu a hrad král eských, na njž s hrdostí

jsme pohlíželi. Slovo naše u slavné rady mstské nemá té

váhy, aby zadrželo taková osudná rozhodnutí a pes návrhy

naše pechází se bez udání vážných dvod k dennímu po-

ádku. Za tchto okolností nemžeme déle bráti na sebe zod-

povdnost za to, co se dje, nám nezpomže pozdji zaprá-

šený protest v archivu, když stane se chyba na století ne-

odinitelná. My povinni jsme veejnosti, z které jsme vznikli

íci, že nejsme s to, u slavné rady mstské docí-

liti to co od nás bylo oekáváno, a složením na-

šeho úadu zbaviti širší kruhy mylného náhledu,

jako by naší existencí bylo o záchranu rázu na-

šeho msta peliv postaráno. Bude-li dosud po-

dobný zápal
j
ako tehdá, kdyžpovoláni jsme byli,

pak postará se veejnost o další. Nebude-li, pak

ovšem bychom nemli žádné píiny dovolávati se souinnosti

širší, a nezbývalo by než bolestn oželeti, že bez porozumní

a s lehkým srdcem ku škod našeho národního majetku nií

se, to, co nám všem jest neocenitelné a nenahraditelné.

Skládajíce úad svj, nechceme se vzdáti innosti na

tomto poli, kterou pokládáme za svou vlasteneckou povinost.

Než pro tuto chvíli zdá se nám býti úspšnjším nemaiti

asu našeho marnými radami, které slavnou radou mstskou

zstávají nepovšimnutými. Úel však, za kterým jsme dosud

pracovali, jest nám všem tak drahý a nad doasné náhledy

a složení slavné rady mstské tak povznešený, že neváháme

projeviti ochotu, ne však jednotliv, nýbrž co celá umlecká

komise, zúastnili se dalšího jednání v tomto smru, jakmile

slavná rada mstská zabezpeí nám zdárnou innost a nále-

žité respektování naší práce, což ovšem musilo by - se státi

v prvé ad upravením našeho pomru k ní.
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Pejeme královské naší Praze, by nádherné své roucho,

tohoto výmluvného svdka slavné minulosti naší, sob za-

chovala, pejeme, aby nové jizvy nezhyzdily její velebnou

líc, a aby to, co nová doba k jejímu zevnjšku piiní, ladn

se pipojilo k obrazu nám tak drahému a nebylo sestihnuto

na stízlivý tvar bezvýznamného, pro srdce naše nmého
msta, jak mže jej vytvoiti nezdravá podnikatelská innost

stavební, bažící pouze po zisku a obohacení.

V Praze, dne 23. února 1898.

Z »Umlecké komise«. J. Stíbral, Ot. Materna, V. Roštlapil,

J. Ivoula, Jan Herain, J. Zítek, 'J. Mocker, C. Klouek, Osv.

Polívka, Jos. Schulz a Ant. Wiehl.

— Osud KOSTELÍKA SV. VÁCLAVA na Novém mst zdá

se býti zpeetn : sboru obecních starších definitivn navr-

ženo jeho sboení. — Jen — pro Boha — rychle, aby se

tak stalo ješt v jubilejním roce Palackého, avšak pozor, aby

klepot na základní kámen k jeho pomníku a zvuná hesla

k tomu pronášená nepehlušily rány krumpá a kladiv z blíz-

ského zboeništ! To by kazilo dojem a divn by nad tím

cizí hosté kroutili hlavami, že lenové národa, kteí okázale

staví pomníky svému historiografii, stejným asem bez ostychu

boí pomníky téže historie.

— Ku konkurenci na pomník Palackého došlo 14 návrh.

Volbou soutžících mla býti doplnna jury — ale nestalo

se tak dosud. — Zprávu o výsledku tedy nelze v brzku

oekávati.

VÝSTAVY.

SOUBORNÁ VÝSTAVA FRANT. ZVINY v Salon To-

piov presentuje se 131. originály — tedy zlomkem veške-

rých prací našeho umlce-turisly dosti nepatrným. — Mžeme
íci, že návštva v salonku T. platila starému, dobrému zná-

mému, z prací teba pozdji datovaných mluvil k nám týž

energický kreslí, jako ped lety v illustracích Kvt a Svto-

zora, všade stejn drsný pednes látky, jíž se umlec celou

velostí svého umleckého temperamentu vnoval. »Ethno-

grafické* studie z Cech, Tater a Krasu zobrazující typy, ná-

adí, vnitky, architektury i sire krajiny zachyceny

svží, energickou tužkou Zvinovou, vy-

tvoivší si »manýru« tak vlastní a rázo-

vitou, že jí man pispsobujeme

názory své o Krasu i

Tatrách a jež vadí

nám jen tehdy, jed-

ná-li se o typ a

krajinu zdejší.

— PO VÝSTAV »MÁNESOV«. Neradi zaveli jsme

veer dne 6. bezna Topiv salonek, litovali jsme té minia-

turní výstavy eského dorostu. A litovali ji i jiní, nešetíce

dobe mínných slov lítostivých nad »Mánesem«, jehož první

krok ve druhém desítiletí potkal se s tak hrozným »finanním

fiaskem. « A dobe, že ta slova padla, sice bychom se byli pi

rozesýlání všech tch roztomilých obrázkv, nastupujících cestu

do atelier, svých pvodcv rozplakali — takto ale byli jsme

nuceni stále a stále ubezpeovati kondolenty, že zde o žádném

finanním fiasku nemže býti ei: nebyli a nejsme pedce

takoví spozdilci, kteí by byli oekávali bh ví jakých finan-

ních úspch, kteí by se byli domnívali, že v královské

Praze stane se nco zázraného a že budou se kupovati obrazy

proto, že se líbí a ne proto že je laciný, vánoní »výprodej.«

Tak prakticky ideální my pedce nejsme! Vždy my oekávali

pouze živý interess kruh opravdu umní milovných a nikoliv

tch tuných, jimž platil plakát Hofbaurv. Jím ovšem jsme

si (bijeme se v prsa) penáramn uškodili, jím cítili se doteni ti,

co chodí na výstavy —
-
protože na nm nebyli oslaveni —

i ti co na výstavy nechodí — protože prý tu byli zkariko-

váni
;
hnv byl tak velký, že J. K. v Národních Listech se

vidl nucena zastati se toho všímavého, obtavého, vlastenec-

kého publika, které prý peasto nezasloužen podporuje vci

nezralé a nedosti pipravené. Skoda, že neetli jsme ty »vci«

precizn vypoítané, snad bychom se byli dozvdli, jak ne-

vdn se odmuje »Mánes« všem svým podprcm. —
Dotenými cítili se také referenti z Hlasu Nár. a eské poli-

tiky a nereferovali o výstav patrn v nedorozumní: domní-

vali se, že plakát platí nevšímavým a nechápavým kritikm,

což ovšem co nejrozhodnji musíme popíti vyznávajíce, že

z vrozené bázn ped sedmou mocností tak daleko bychom

se pece jen nebyli odvážili i kdybychom si dovolili nkdy
nerespektovati onch velejemných pokyn kritiky, jimiž se

dává autorm laskavé svolení co a jak malovati smjí a také

co a jak pojmenovali mohou, i kdybychom nerespektovali

nkdy toho velkolepého dmyslu, jenž v obrazech objeví auto-

rm obsah a vci netušené a jindy opt dokáže, že oni ne-

dovedli namalovati co malovali, protože nevdli, co bude si

páti ten, kdo ped obraz s tužkou a notickou se postaví,

i kdybychom nerespektovali — — — ale my respektujeme

vtšinu své otcovsky laskavé kritiky, my peliv teme
evangelium a proroctví v nich obsa-

žená, vystihujeme a vedle sebe lepíme

ty zprávy o pracech svých i kama-

rád a s dychtivostí hledáme kde
mezi nimi souhlas,

abychom podle toho své

pozdjší práce zaíditi

mohli. — — —
—Is

—

K. L. KLUSÁEK.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — liskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v Praze.



CISLO 7 RONÍK II

INÁ — NAPSAL F. S. HO-

LEEK.

Beznové slunce hledlo zvdav pes

mraky pehánjící se po obloze, a dlažba nábeží

vypraná deštm svítila oste vybíleným svým
povrchem. Vítr pilehl nízko k zemi a uvádl

v rozpaky nkolik sleinek z prmyslové školy,

jimž fiel okolo tenkých nožek.

Mimo gotický pomník Krannerv - Maxv

J. HOLUB. STUDIE,
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pešlo nkolik pár mladých lidí, již nezdáli se

dbáti nevlídného poasí starajíce se více o to,

jaké má oi nyvá pítelkyn a jaké zuby usmí-

vající se pítel.

V pozadí na ovrub písitého pulkola, jehož

stedem byl pomník, kee již svítily drobnou,

erstv rozpuklou zelení, šavnat vlhkou z pí-

valu nedávného dešt, a celý ten kout tichý a

nepatrný oproti panoramatu Hradan zpola za-

stenému v mlhách mrak vzhlížel jako umytá,

klidná tvá lovka ze sváteního rána.

Vzduch zdál se býti prosycen kvasem jara

a v hlubinách Vltavy dole za železným zábra-

dlím huelo rozpoutaným živlem, jakoby se kdos

silný a mocný probouzel ze spánku.

Ped sadem potkali se dva plavovlasí mladí

muži. Tvá prvního zakonená ídkým vousem

skrila se k veselému pivítání.

»Servus, co dláš, není t nikde vidt, píšeš

nco, že ses separoval, « tiskl ruku soudruhovi.

»Bohužel ne,« znla odpov tonem melan-

cholika.

»Mm, nepracuješ a chodíš tady . . . nekypíš

snad také pebytkem jarních šáv,« pošklíbl se

prvý znovu a oima ukazoval na dvojici mladých

lidí, kteí šli v téže chvíli mimo n. Dívka mla
svtlé vlasy a modré zjasnné oi, mladý její

prvodce byl tmavšího odstínu. Jak šli v ped,

bylo obma mužm hadánkou, nebo úhel, jejž

tvoily jejich spojené lokty, neml ani devadesát

stup.
Oslovený pohnul hlavou k záporné odpovdi,

ústa jeho vroubená plavým knírkem, stáhla se

k nepatrnému úsmchu.
Nakroili v ped, první s lehkým triviálním

popvkem pražské pouliní Musy na rtech, druhý

s oima blouzniv v ped upenýma.
Vystídáno nkolik nezbytných otázek a od-

povdí týkajících se vesms pedmtu, jenž byl

jedinou silnou a palivou otázkou vzntlivých

mladých hlav. Plátno k veliké alegorii: boj

kvtin, na které pracoval starší, bylo konen
celé podmalováno, ta natraská dina odpadala

a te mohlo jít ped se tvoení; melancholik

rozvrhoval doma plán k novele, byla to lehí

vc, svtlá a rozmarná, odraz svží, úsmvné
nálady, v níž mu plynuly pítomné dny. Než

uprchnou, chtl je zachytit v prostém genru.

»Ah, ty píšeš denník své lásky, Karle, máš

již pedtuchu, že je v posledních koncích ?«

Skoro. Byl již pesycen, ale byl tak neroz-

hodný, že se nedovedl vybavit z kouzelného

kruhu. Zdálo se mu, že by po egyptských

hrncích rozkoše, po ržích sybaritismu, v nichž

si te hovl, ekala jej nuda a jednotvárnost

osamlého lovka, který neví, jak ubít svj
volný as, a toho se lekal. A zase naopak

nechat si ten vnec lichotivých paží stále zav-
šený kol hrdla, se rozpakoval, protože mu pe-
kážel den ode dne více; neml vbec volné

chvíle ani ku práci, po které musel jednou po-

ádn sáhnout, nechtl-li si nechat perst jiné

pes hlavu. A ona, Eliška, jak v rozhovoru na-

znaoval posunem hlavy a blouznivým úsmchem
snílka, taková žvatlavá, pohyblivá bytost, zvyklá

jen drtit cukrovinky mezi zuby, mazlit se sle-

piím hláskem a tence se chechtat za zdviženým

cípem notových desk, jakoby ani jeho narážkám

nerozumla. Jí jakoby tch šestnáct i kolik

oper, jež najednou cviila, ani za mák nepeká-

želo toulat se s ním, sedt u nho celé pldne
v pokoji a osnovat plány k píštím procházkám.

»Víš, Fráo, ono je toho štstí trochu mnoho
na mne,« konil, »je to píliš vleklé! Tak jinou

njakou ženu, vážnou, kde by toho bylo teba,

bych si pál a ne ji stále a všemu se smjící;

nevím vru pro koho se rozhodnout, pro ni i
pro tetku Musu

;
kdyby byly již aspo prázdniny,

odjela by a já bych si oddechl.

«

»Slabochu, zajdi, « a Fráa odezval se hluným
basem, »k hoe netrefil, a když hora pišla

k nmu, splaskl strachem, aby ho neudusila.

«

»Vždy nemohu pracovati, vyerpává mne,

v nejlepší as, kdy bych mohl psát musím chodit

tudy a ekat, až vyjde od kapelníka z hodiny,

«

bránil se napadený.

»Nastav noci.«

Marná rada, myslel jen na ni, slyšel jen ji,

její chechtavý hlas, vidl jen gesta jejích rukou,

proto zaal psát tu vc, chtl ji vyplnit její

osobou, snad pece nco svede.

»Pijde již brzo? Domluvím jí, aby ti tak

nepletla mozek, « a Fráa ped melancholií tak

komicky hlubokou strun se rozhodoval.
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»Jí domluvit! Kdybys radji mohl domluvit

mn, abych toho nechal, « a Karel lehkomysln

stáhl rty.

»Ty tedy by ses jí chtl zbýt a nemžeš,

«

zasmál se soudruh.

Byli na konci Nábeží. Obraceli, když v zá-

ptí zatepetal se vzduchem tsn ped nimi

lehký díví smích.

»Hola,« a Fráa nepokryt zahluel »vlk

tady, má sametové tlapky, že jsme ho neslyšeli,

má úcta, sleno !«

»Co jste to éek?« Ped obma muži zako-

mihala se svtlá díví hlava, ústa durdiv pro-

táhla vtu a zpod obrví blýskly hochu do obli-

eje komicky mraivé pohledy.

S melancholickým vzdechem Karel pejal od

ní vázanou knihu.

»Mj tyran . . . Fráo, už je tu.«

Dívka vypukla v smích krátký jako zavolání

hrclliino.

»To má být poklona ?« ptala se vyítav za-

barveným hláskem hledíc hochu se strany upen
do oí. Plavé kadee její zatepaly se ve svžím
vtru jako oživená otázka.

»Sleno, promite kamarádovi, nkdy se

lovk neubrání, aby nemluvil impertinence,

hájím tmi slovy také sebe,« vece Fráa za

soudruha svým bezstarostným zpsobem mluvy.

»Ah tak, a kde jste se tu vzal, pane Smítko,

pane — Fráo, « a již tryskal z jejího hrdla ten

Karlem tak odsuzovaný chechtavý tri lek koketní

naivky a nezbedného dvete.
»Sleno, mírnte se laskav, sice budu muset

s vámi zanotovat veselou a ta se špatn hodí

k úloze mentora, kterou jsem na sebe dnes

vzal.«

Dívka kráející uprosted pohledla s veselým

údivem na mluvícího a ješitn se vypjala. Mla
dlouhý erný sametový kabát, který jí spadal

hluboko pod boky, a pod ním pln se klenula

mladistvá adra dvete, jakmile se sebevdom
pohnulo. Fráa vidl ješt jak celá spousta

ozdob na klobouku kol ervené apky, v níž

vybíhalo dýnko, se zatásla.

»Vy chcete mentorovat, « ptala se jaksi klidn

stízliím hláskem, »a koho . . . mne?« dodávala

kotvíc oima v jeho tvái. Veselá nálada její

jakoby spšn ulehala.

Fráa vyrazil ze sebe válený pokik ve

zpusob citoslovce a pohledl úkosem na dívku.

>'Fla, máte oi jako moská panna, už se

nedivím, že jste zatáhla kamaráda do bahna.

«

»Já . . . tož pomozte mu ven,« píchlo dve,
jakoby poínalo chápat situaci a piosten se

zasmálo.

»Ne, nemyslete, že se Vás chci njak do-

tknout; ale poprosit bych vás chtl, abyste více

hledla k tomu, aby Karel zbyten nezahálel;

víte, co je budoucnost u mladého lovka ?« a

Smítka vypadl oste a písn slovem.

»Cím chcete být lovku, který si hraje s le-

sklými bublinami svých ilusí, oživenou loutkou,

cetkou, kterou rozbíjíme a které' se nabažujeme,

anebo . . . eknme Vestálkou, jež ne udržuje,

ale pímo rozdmýchává plamen nadšení? Zod-

povzte si tu otázku.

«

Dve bylo pekvapeno slovy mladého muže
a zaražen mlelo. Koketní lakované špiky
botek jakoby te sousteovaly všecku její po-

zornost k sob.

»Sleno Eliško, » a Karel vpadl ihned do na-

stavšího ticha »na ta slova nereagujte; ale Ve-

stálkou být bylo by pkné, není-liž pravda.

«

»Poslechnte, já vám pekážím, že ano,«

odezvalo se s umínným jakýmsi tichým vzdorem

dve po chvíli mlení, »a vy jste se svil panu

Smítkovi . . . «

Karel sebou trhl, to byla pošetilost taková

myšlénka, Smítka mluvil na svj vrub. Úzkost

jakás ho sevela z tch slov, jakmile postehl

vzrušení dvete.
Blížili se Karlov ulici a na úzkém chodníku,

mimo njž sjíždl hlomozící tramwayový vz,
mladý muž se zpozdil nechávaje ped sebou

dívku a soudruha.

»Vy jste si ale práv vera stžoval, jak

jste roztržitý, jak se vám nedostává chuti k práci,

byla to taková pímo medvdí nevrlost, kterou

jsem nechápala, te již vím,« s lehkou umín-
ností vytýkala slena, jakmile se zase pipojil.

»Ale sleno, vždycky nemže být lovk
stejn dobe naladn, « a Smítka se zasmál její

zlob.

»Odpuste, že jsem nepochopila; aleje omlu-

vitelné, že každý v sob by nejmén hledal pe-

kážku dobrého rozmaru jiných.

«
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»Sleno Eliško, nebute podivínkou, vždy ta

slova nic neznamenají, což vy nemáte chvil

skleslé nálady ?« a Karel se pokusil chlácboliti

dve, jehož rmnná líce, ušetená dos,ud kosme-

tickými pípravky stisknutými rty v mrazivý

výraz se stahovala. Stžoval si na sebe, uvádl,

jaký je lenoch, a Fráa se nabídl, že jí domluví,

aby jej držela na krátké uzd, aby jej pimla
k práci, to bylo vše, neml ani moci, aby mu
zbraoval v ei, na ní zase bylo, aby ho ne-

poslouchala.

Slena Eliška se nevšímav odmlela.

Smítka, jemuž nevrlost dvete nebyla po

chuti, doprovodil její stichnutí lehkým posmchem,
zda ví. pro se vlastn zlobí.

"Prosím t, ml, vyvedl bys zase nco,«

Karel jakoby zmnným chováním se díviným

byl vybouen ze své ospalosti vpadl píteli do

ei. Horlivost, s jakou se te ujímal slova,

byla zpsobilá vzbuditi podezení, že má špatné

svdomí.

Pro má býti obviován, obracel se k dívce,

ješt snad podal málo dkaz své vášn, ješt

se snad nepesvdila; rozmrzelost jeho týkala

se vcí odlišných, jeho neúspch na slovesném

poli, a nemla by býti zatahována na osobní

jejich pomr; ekl-li pítel, aby mu byla stí ážnou

vílou, ekl jedin oekávání každého hocha,

který vzhlíží s láskou k dveti. Nemohlo býti

pirozenjšího vývodu z té ei.
Dve pohnvan zakroužilo nedbalýma oi-

ma po šíce ulice pružn, ale pevn našlapujíc

v povlovném chodu na dlažbu.

»Pan Smítka- ekl ped tím nco jiného . . .
«

uvádla lhostejn.

Oba muži pohledli na ni lázav, v jejich

horkých hlavách mizela myšlénka sotva pro-

kmitla k povrchu vdomí
;
nevdli již, co bylo

eeno.
"Mám hledt k tomu, abyste zbyten ne-

zahálel, « dodávalo dve na vysvtlenou, »moje

pítomnost tedy vám vnucuje zahálku, « hnula

sebou, když uinil pohyb, jakoby jí chtl vskoit

do ei « myslila jsem, že vám zbývá dosti asu
ku práci, chcete- li vbec nco dlat; také musím
doma sednout a zpívat, teba nemla chuti, a

teba pozornost nechtla se upoutat ku pesnému
vystihnutí všech hloupých: furioso a sotto voce

a jiných zbyteností. A víte, kdy zpívám: veer
a asn ráno . . . Pan Smítka ml dobrý úmysl,

ale upozornit náleželo vám.«

"Sleno, myslíte, že by nkterý zamilovaný

lovk se opovážil tak mluvit, « ptal se Smítka

s komicky dvrn staženým obrvím.

Slena Eliška neodpovdla; ale všecka jako

zmnná, jako naplnná vzdornou náladou, jež

schýlila její hlaviku k levé paži, kráela mlky
v ped.

Jaký to byl lovk, zlobila se v její hlav
neústupná myšlénka, neumí pracovat, neumí si

zaídit práci — dve bylo te pyšno na svj
piznaný zpsob studia v kradených chvílích

veera a asného jitra, — neumí vystoupit, a jen

nastrí jiného, aby za mluvil. Pozorovala již

díve tu poloviatost nerozhodné povahy, jež

ani v nábhu ke smíchu se nedovedla vyerpat,

bylo jí pojednou, jakoby ten lovk ani k ní,

ani ke komu jinému nedovedl pilnouti celou

duší, protože té celé duše neml, snad uvadla,

uhnila nkde v domácnosti jeho dtství, nkde
ve školní škamn pi zlobném výkiku profesora,

kterým ukládal té plaché duši umdleného snílka

kus samostatnosti po kuse.

»Karle, — pane Urbane, « opravila se ihned

usmívajíc se pi tom lehce za neklidných posun
své svtlé hlavy, »povím vám nco ... vy se

chcete zabrat v njakou práci, bylo to vera na

vás vidt, potebujete asi msíc? Tedy msíc
pausa, « trvala na svém proti jeho námitkám,

»já ten msíc také potebuji, « klonila svéhlav

tvá, »budu opakovat, vy budete psát nebo stu-

dovat, a po msíci se mžeme uvidt, až nastane

kvten, vždy nebude nesnadno se setkat, budu

všude, kde pokvetou stromy, mám vášniv ráda

svtlé jarní chvíle a lituji, když prchají mimo

mne neprožity.«

"Sleno Eliško, co vás napadá, to je u vás

pouhá caprice, víte, že bych vás všude hledal

po celý den, kdybych neml jistoty^
,

že se

v uritou hodinu uvidíme pi schzce.

"Potebujeme oba svj volný as.«

»Ne pece v takové míe, vy jste despota,

«

a Karel stiskl nervosn rty.

Dve šlo mlky v ped, jakoby mu na niem
více nezáleželo.
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Mladý muž lehkou zlobou semkl zuby; te
se mu v tom rozmachu dívího hnvu zaínala

zase líbit, tíse stlaovala v nm klid jistoty,

který tál za silného tepla shuštné nálady, a ne-

rozhodnost jeho mnila se v malátnou úzkost,

že jí více nepjde takto po boku, že ji více ne-

uvítá ve svém

pokoji, kam vstu-

povala vždycky

smlá a veselá,

nic nedbající udi-

vených pohledu

jeho sousedství,

aby vyzlatila ty

chudé stny jeho

pokoje odleskem

svého mládí a

své slinosti. Za

mlhavé peludy

budoucnosti za-

prodal svojí ne-

rozhodností slu-

nený, krásný

pítomný den.

»EIiško«, a ve

slov jeho se za-

chvl strach.

Vzal ji za ru-

ku. Dve se zle-

hounka vymklo.

Prošli již Karlo-

vou a Celetnou

ulicí a blížili se

Poíí, domovu
dvete.

»Prosím vás,

nehledejte u mne
pražádných ne-

pkných úmysl,
mám snad písa-

hat, že jsem vám
oddán, písahat

po všem k emu
mezi námi došlo,

to snad bylo by

zbyteno.

«

Dve stisklo

rty.

»Ne, neuvidíme se prost protože nechci, vidím,

že jsem zašla píliš daleko a chci se vzpama-

tovat, potebuji býti sama, abych vidla, kam
jsem se až pustila po vašem boku,« rty dívi-

nými trhlo v jakémsi chvní.

»Od zítka dám se doprovázet služkou, a již

pjdu kam kol i.

«

»Vy tedy ne-

chcete pevzíti

úlohu dobré víly,

drsn otázal se

Smítka jsa siln

pekvapen.

-Jsem pouhé

pravšední dve,
byla jsem lehko-

myslná; ale víly

jsem nehledala,

aby mne vj^vedla

z mé lehkomysl-

nosti. Jste hodn
smšní, pánové,

s tmi svými ná-

roky na oporu.

«

-Eliško, neu-

dav «

Mladý muž se

snažil zdržeti ji

ješt, když od-

cházela.

Byl tím všecek

zmaten, spadlo

mu její rozhod-

nutí tak náhle na

hlavu, a marn
se namáhal, aby

jí vymluvil její

myšlénky, dívka

dotknuta setrvá-

vala na svém.

Pokusil se tedy

lehkým smíchem

zakrýt svoji po-

rážku a zasypal

ji zostenými vý-

itkami. Obvinil

ji, že si z jeho
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nevrlosti, která byla jen okamžiková, vzala zá-

minku, aby s ním mohla perušit, svaloval na

ni vinu nechuti k dalšímu styku pecházeje

úmysln píiny, jež ji vyvolaly u dvete náhlého

E. HCLÁREK. Z CYKLU »KATECH1SMUS«.

ve své pízni i ve své svéhlavosti, a jakoby

nechtl chápat náhlost jejího rozhodnutí, jež mu
ji dalo celou kdysi v náru, nedovedl smíiti ss

s náhlostí jejího odporu, který vzrostl, když

vidlo, že se jí oddaluje z jakési duševní lenosti

a pesycenosti.

»Za msíc, budeme-li ješt oba chtíti, « byla

její poslední slova. Karel i Smítka vidli ješt

kmitnouti se ve dveích domovních krátký vlek

její sukn. Zmizela.

Smítka se zasmál.

»Hrála ti oste tvá sleinka . . . ani jsem se

sám nenadál, vycítila patrn hned vera, že ses

jí nabažil, dnes byla to náhoda, že jsem já

zasáhl; vidla, žes mluvil ped cizím, a to roz-

hodlo.

«

Karel mlel, zstávaje jaksi rozmrzelý, ale

celkem klidný; ješt se pochybným jakýms zp-
sobem usmál.

Byla to ta poloviatost jeho povahy, jež

nedopustila, aby v zuivém vzmachu zloby za-

bouil aspo jedním prudkým slovem vtisk-

nutým mezi vášniv semknuté zuby?

Obrátili, vedle nho smál se dobromyslný,

ale stejn lhostejný Smítka, vytýkaje mu, že

hledal jinou ženu, která by v pípadné chvíli

dovedla tváiti se vážn a jednati rozhodn.

Nechtl smíška, a smíšek zatím ukázal vtší

rozhodnost a vážnost než on sám a peal uzel

tam, kde oba chtli rozvazovat.

PABRKY. — I. — NAPSAL JOSEF
KAVKA.

Naposled jsem pobyl ve své zahrádce

kam na mé záhonky stará stemcha, stá-

sala první žlutý list, ješt jsem obeplel nkolik

macošek a ržiku, kterou jsem dostal na jae

k svátku a na jejíž kvt jsem vodil kde koho

se podívat, pak jsem vzal konévku, došel ke

kašn na našem dvoe, která poád stejn, sotva

slyšiteln bublala, a zalil jsem, a, pamatuji se,

bylo tenkrát dost vlhko; ale chtl jsem se roz-

louit. Žblukáním a nabíráním vody probudil

se pes v kout dvora, a když mne uhlídal, lezl
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pomaliku z boudy protahuje údy a rachot

etzem.
»Pokej jen trošku.

«

Sbhl jsem k nmu a pohladil po hlav.

Myslil, že sáhnu k obojku a odepnu ho, rozbhl

se už, ale etz ho zadržel, a obojek mu sevel

krk. Pohlédl na mne chytrácky, nastavil uši ku

pedu a ekal.

»Dnes nemžeš se mnou. Už nebudem cho-

dívat,* vykládal jsem mu a objal jeho hlavu.

Když jsem vybhl nahoru a divoce vrazil do

pokoje, matka práv kleela na zemi, po podlaze

mla rozložené prádlo a skládala poslední vci
do kufru. Unesen posledními dojmy zaal jsem

mnoho vykládat cosi ze svých dtských plán.

Matka neodpovídala.

»Ale zahrádku udlám mnohem vtší a pe-

sadím tam stromky z lesa.« Matka byla njak
divn naklonna; bylo mi to už divno. Utela

si oi; a opt. Podíval jsem sejí do tváe hodn
z zblízka.

»Budeš hodný, že?« V tu chvíli pocítil jsem

nco, co ped tím nikdy, jakobych objevil ty

pevné svazy, jimiž jsem srostl se svými lidmi,

víc než tisíc jiných dtí. Cítil jsem, jak se zae-

závají do mkkého pediva mého malého dušev-

ního života. Jakoby se osvtlila na chvíli ta

cesta, kudy mne unášeli, ale blesk ten nevysvtlil

nic, jen dít polekal.

»Všecko bude jinaí! Budeš hodný, že?« Pi
louení s otcem napadla mne zase táž úzkost

co vera, ale události mého sthování rozvály

a odvály ji brzy, i zstal jsem v tom neuritém

stavu, který se zvracívá hned od pehnaného
veselí k náhlému smutku. Už zahrel vz, otec

beze slova políbil mne na elo a pohladil po

vlasech. Šli jsme.

»Jeme s pánembohem«, ekla matka a po-

kižovala se.

Ješt stál na verand vroubené divokým vínem,

už erveným, a kýval hlavou. Dobrý, zlatý lovk !

Vz zahnul lesním úvozem, — — náš dm
znikl za stromy. Zvolouka a tiše jsme vyjíž-

dli úzkou cestou, kterou udržovalo ve vlhku

pažení perstajících smrk
;
pomalu se zaínalo

svítat mezi stromy; vyjíždli jsme. Kon popo-

bhli, travnaté strán nás pozdravily, známé
strán, zkalené nízkou mlhou, z níž proklobá-

valy se sem tam došky a štíty barák. Byli

jsme na kopci, polibkem prvního rána zadýchaný

kraj spal ped námi. Brzda zaskípala. Ješt

jednou se nám mihla naše stecha, ale jen v letu.

E. HOLÁREK. Z CYKLU ..KATECHISMUS «.
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Ped okny kývaly nám staré, osmdesátileté

jedle, mírn a dstojn, jen nkdy se rozvášnily,

padaly si v objetí, hned zas se odpuzovaly,

a hudba jejich jehlií pod dechem vtru, vždy

smírná, uklidující jako hukot splavu vnikala

až k nám. Uvázlo mi trochu toho šumotu v prsou

až do dneška.

Otec vyšel za povoláním, já se chystám do

školy. Klepání na domovské dvée. Matka bží

otvírat a ptá se cestou: jsi ty to?

Špaci se vrátili, zavolal. Záhony ješt pi-

kryty slámou a roštím. Obloha dosud není vy-

barvena, jen tam za jedlemi a holými olšemi

vystupuje slunce z mlhové lázn. Po šedozelených

trávnících to skáe, na holých stromech to bese-

duje. Staí známí !
—

U nás se dnes mlátí. Dvr je pln snop,

hnutí tam není. Mezi snopy obcházejí slepice

a vyskakujíce strhují klásky k sob a rozklo-

bávají je. Praží až mdlo. Sedím ped domem
ve stínu a tu Nmcové pohádky.

Za hory, za doly, mé zlaté parohy —
kde se pasou?

Smolíka pacholíka

jeskyky pry nesou.

Šeptavý, sem tam jen ostejší rythmus cep
splývá mi s etbou. Cipity, dupity. — Od ryb-

níka, který v zeleni dole leží jako veliká lastura

a jen chvilkou se zachvje a zaskvj e, piletí

vtík plný smolné vn a obrací mi listy a svádí:

Nech tení, dívej se, dívej

!

Poslední rána doznla, ve vsích okolo zvon

za zvonem — tam pestávají — tam zaínají —
vyzvání poledne. Ženci staví cepy do kout,

sedají na otepích podle pístodolku a vyarují

z úkryt své obdy. Vidím je podnes. Starý

Lukeš (u nás íkali »starý« asi od tyicíti),

suchý lovíek s mžouravýma okama, tenkého

špiatého nosu, který si stále ukazovákem utíral.

Lukeš byl tená. Vždycky na zimu si došel

k Drbohlavovi a vypjil si od nho brýle. Mlu-

víval málo, ale dával si záležet. Mikulovo všecko

myšlení a cítní protínalo se v plecháku, odkud
se zálibou lžíci po lžíci vybíral polévku. Ozval-li

se kdo hlasitji nebo promluvil-li na, zvedl

polekan hlavu a usmál se polovdom bezzubými

ústy, kol nichž skládaly se husté paprsky vrásek.

Naproti nim v koutku sedí ti dti a dlí se

o chleba. Nikdo na n neshlédne. Je jim dobe
tak, jsou spokojeny. Holika asi desítiletá,

klukovi mže být sedm a mezi nimi sedící tetí

ješt nechodí!

»Tak starý Vávra už je zahrabám, spustila

z vysoka mleka s lesklým obliejem a barevným

šátkem, jenž se svezl se šedých vlas na ramena,

a založila po lokty nahé svalnaté ruce.

»Bodej!« svdili.

»Jak zkusil taky víc než otrok«, íkala jiná.

»No, má to te lepší.

«

»Od ty doby, co na nj pámb to pití dopustil,

já vždycky íkala: Vávra je j inej .

«

»No, je na sláv boží.«

»Vezmeš-li ho na klín! « ,
rozkikla se Bedná-

ová na nejstarší z onch tí. Bednáové jsem

se bával, pro, nevím, na její tvá se nepamatuji

pranic, jen její hlas jakobych podnes slyšel.

»Cožpak Anna nemá muže?«, ptal jsem se

jednou.

»Je svobodná«.

»Ale když má dti !

«

»Každý má jinýho tátu, a když se dít naro-

dilo, táta utekl«, ekl Mikula a usmál se pi-

hlouple.

Nejmenší mezi rozprávkou se svezl poma-

liku se snopu na mlat a zaal nepokojn sekat

tlustýma nožkama.

»Že t napálím !« — píval hrubých slov.

»Ale dy nic nedlá«, zahuel starý Zítko.

»Že se staráte«, odbyla ho.

* *
*

Na zahrad rže jsou ohnuty korunkami dol
a obhozeny listím a zemí, stromky obvázány

slámou, holé koviny zejí. Ve vrcholích rachtá

sem tam hrst zbylých list, jako zlatá moucha
v pavuin tepetá se slunce v mlhách, na vtvích

taje jinovatka a zdlouhav se sbírá v kapky.

Hvzda za hvzdou se rozpukává, na okolních

stráních vyskakuje svtlo za svtlem, tam je jich

celé souhvzdí, tam tma, tam dv — mimodk
si mateš hvzdy s bludikami oken.
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Zlomený strom.

2) tál u cesty, sám, opuštný,

sníh na vtvích,

kol nikdo nechodil, jen vítr

se tudy mih’.

Již tehdy vždy pi letu vtr
se prudce chvl . . .

Než doba zimy uplynula,

on dotrpl.

Již na podzim se k zemi choulil,

když ptaí let

mu posledním svým vzmachem s bohem

dal naposled.

Ne, nemohu již tudy chodit

v modliteb as ! . . .

Vidíš, má duše! O pítele

jsme chudší zas !

Zastená okna.

Koi malých oken smutný stín,

zahrádka pustá, bez kvtin

;

na polích pjí skivani,

violky v lesa ústraní —
a kolem tmavých oken

truchlivý stín

!

Kol malých oken tichý žal,

jak svadlý list bys rozestlal;

potoky hrí na lukách,

kvt vlna líbá v blahých snách

a kolem malých oken

hluboký žal!

Již u nich nesedává víc

sklopenou k zemi bledou líc;

v nich jenom smutný šerý stín

se tiskne v pízni pavuin

;

ji v malém okénku

již nevidt víc! BOH. MARŠÍK.

PlJÁCKÁ.

MARIELLIMU.

Prostorem zoufalství — opilý druh —
rozmachem spilým nad ohnivou výš

;

zakiknu písní svou jitro — a íš,

Albatros, rozbiju o slunce kruh !

Pi sudech cyperských Musu jsem jal;

pi smlé nadji i krásnou má líc.

Básník prý pereat, cresceat král,

bez druha, bez vína nebyl bych nic!

Musa, ta koketa, plna je stuh,

nad rubín vína jí mkký plá ret,

v horoucím objetí tisknu ji druh

Pochyba, Zármutek do Pekel zpt!

Chladivé myšlénky stopíme v žár,

není-li víno tož budem pít krev

mlok a ropuch: tak zapijem’ zmar;

Básníka — opilce — nejlepší zpv.

Na rudý Musina nosíku kvt

rozžehnu svíku (ó, dvojitý žár!) —
Na stuhy hoící v msínu par

skytne se srš a vos celý svt

!

Pi sudech cyperských v objetí Mus
zvoní mj polibek v krásnou jich líc;

básník jsem loreat pro nebes Vz,
bez druha, bez vína, nebyl bych nic!
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Seste miriam, zapomenuté spící.

rozpoutaném moi bsu
stíhám tebe v hrzy plesu,

v rozpomnní stíhám tebe

válem Strachu, mukou štván. —

Tebe, která dímeš v stínu,

erné slunce svíráš v klínu,

co zde marn sirý hynu

nikým nepoznán.

V Sabathu veerním koui,

v strachu, jenž mne jímá v boui,

tkající dlouhou nocí

prchám k tob sám a sám —

Nic mi hrozí z Temna tn,
tebe vidím v záné lun,

a mn štvané srdce stn,
srdce, kterým stu sám.

Smuten tak jdu horkou plání,

nebem touhy bez usmání,

peklem trudu, vizí, lkáni,

se mnou bolest, mládí, klam —

Jen tvé sladké, mrtvé jméno,

v prázdnu ticha vysloveno

bývá tch}' mojí léno,

sladké: Miriam!

Ticho v lese.

veer svítí korunami —
S bázní strach tkají sami —
Soumrak v duši tvé se tese,

samota stká — ticho v lese.

Údol hndne v temnu nachu —
erný zrak t bodá, strachu,

démon v tvojí duši hne se,

Zírá — . . . kol — jen ticho v lese.

Matná zá hvozd obestírá,

srdce rve ti smutek, svírá

duši, která nezvedne se

z bolestí víc — ticho v lese.

í. OPOLSKV.
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V ŽENY. — NAPSAL V. OTO-
MAR. — (Pokraování.)

Již pi prvním jednání spozorovala ili,

že jest i Vilma pedstavení pítomna. A když za-

pla Carmen habaneru : Láska ptáe je volné,

divé a nikdo jeho nezkrotl'; marn volá je srdce

chtivé a marn jemu lichotí. Jeden horoucn prosí,

pláe, a druhý jak by nmý byl, toho volí si

pece ptáe an se mu lépe zalíbil.

A k tomu dodala ve sboru: Ten žár cikánské

jesti dít, pro žádný zákon není dán; kdy zhrdáš

mnou, já miluji t, však lásky mé bu varován.

A zpívala dál solo : Mysli, že po tom ptáku

sáhneš . . . mysli, že jej již máš, on mine, a mi
jej sám, on již t má.

Tu spozorovala ili, že tmavý zrak Vilmy

stále tkví na jejím muži. Václav sám dobe vdl
o tom, ani se však nepohnul. Pes všechna tyi
jednání se nepodíval v tu stranu, kde Vilma se-

dla, až když pišel na konec okamžik, ve kte-

rém José zabije Carmen, tu neoekávaný píval

bolestné lítosti sevel mu srdce, div nezaplakal.

V tom okamžiku bylo to tam ono pedsevzetí,

které choval vi »druhé Carmen«, a cítil jen vý-

itky svdomí a touhu prosit za odpuštní krásnou

tu ženu, aby mu prominula vinu, jižto na ni

spáchal v duchu.

Když potom obecenstvo se vyhrnulo ze sálu

na chodby, tu byla mu Vilma tak blízko, že chtl

k ní pistoupiti. Usmála se na nj vlhkýma oima.

>-Hle«, ekl si v duchu, »te možno seznámit

ji s mou ženou, mžeme být všichni ti pátely.

Hle, jaký vliv umní.

«

Nežli však to provedl, pistoupil k Vilm starší

pán, otec její, podal jí rám a odvádl ji pry.

ili, nechápajíc, pro se Václav zastavil, pi-

vinula se k nmu. »Pojme«, ekla.

Šli dom, zavšeni do sebe. »Jak se ti líbila

Carmen ?« zeptal se Václav.

»Velice«, ekla ili. »Málo jsem však roz-

umla slovm.

«

Václav jí chtl odpovdít. Ale prudká vichice,

která ádila venku, rozprašujíc na všecky strany

sníh, jej umlela. Musili se siln opírat s ili,

aby se dostali ku pedu. Cítil ji po svém boku,

plnou tepla a oddanosti a tšil se již, až budou

doma. O kdyby jen zas bylo jaro, zatoužil v duchu.

Doma jej uvítalo píjemné teplo, s ním však

stouplo i rozilení, které si odnášel z divadla.

Aby se stišil, odebral se do svého pokoje a tam

dlouho pecházel.

E. HOLÁREK. Z CYKLU ..KATECHISMUS
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Nebylo urité myšlénky, které by se mohl za-

chytit. Jen srdce rychle bušilo, krev divoce vela

a nervy byly napjaty. Chodil, ale nestišil se.

Tu konen ili, starostlivá o nj, otevela

dvée s otázkou: »Ty ješt nespíš ?«

Podíval se na hodiny. Blížila se plnoc.

Ciii v domácích blavých šatech usedla na

pohovku a sledovala jej oima.

Tu najednou klekl ped ní a chopil ji za ruku

»Budu ti vyprávt o Carmen, abys jí rozumla«,

pronášel u vytržení. »Je to jednoduchá vc. José

má nevstu, Micaelu
;
oba jsou šastni, zvlášt

ona se tší. Pedstav si jejich živobytí. Nic se

nestane, až najednou pijde Carmen. Ty ani to

snad nedovedeš tak pochopit, jako já.« A sklonil

horké elo na její pravici.

Pohladila jej druhou rukou po vlasech s ma-

teskou nhou.
»Vsta «, ekla mu, »na kleíš ?« A pece se

jí líbil tento záchvat.

»Mj m ráda, Cili«, žebronil, »hodn ráda.«

Nemusil ji to íkat. Objala jeho hlavu a celý

obliej mu zulíbala.

»Ty se jist ním trápíš? ptala se ho a tu

jí napadlo. »Vidl jsi, jak v divadle se na tebe

Vilma stále dívala ?«

Zavrtl hlavou
;
nechtl se piznat. Usedl k žen

a sevel ji v objetí.

Díval se dlouho do její modrých oí a pak

povzdechl.

^Pojme se podívat na Milouše, jak spí « ,
še-

potala Cíli.

Poslechl ji mlky. Sedli si k hošíkovi, a ruku

v ruce sklonni k jeho postýlce pozorovali jeho

tichý spánek.

Hodiny tkaly jednotvárn, bylo slyšet slabý

dech spícího dítte.

A tak pišla plnoc, aby zastihla je v nžném
snu o blahu v pítomnosti, o štstí v budoucnosti.

Plnoc, která byla mír a ráj v jejich pokojích,

ale v oknech to bouilo, kam opíral se vítr a bdu-
jící Meluzína kvílela v ulicích, vyprávjíc téže

noci o krutostech života a bezcitnosti pírody.

X.

Zima byla toho roku píliš dlouhá. Ješt

v beznu padal sníh a teprv okolo Josefa se

ztratil z ulic. Nastalo vlhké, blátivé poasí po

nkolik dní; nicmén však ve vzduchu bylo

cítit již jaro a Václav, jak jen mohl vycházel

aspo na chvíli do parku se projít.

I Milouše posýlal ven. Aby se otužil, íkal.

Ostatn poal utužovat jej hned v zim. Když
bylo sucho a tiše mrzlo, musila vždy Maka,
služebná, s Miloušem se jít projít na erstvý

vzduch. Tu zabalený do. pein, vyhlídal z barev-

ného plášt ve kterém jej nosila Maka, modrýma
oima; nkdy usnul na cest a tu pinesla jej

dom spícího s ervenýma tváema od mrazu.

Mimo to jej koupal Václav ve chladné vod,
akoli ili a matka jeho spínaly ruce. A když

hoch kiel, íkával Václav: »Jen ho nechte

kiet, to mu sílí prsa.«

Za tch nkolik msíc, co byl na svt,
z Milouše se udlal pkný chlapík. A tu pišlo

jaro.

Na nkterých stezkách parku zbyly ješt stopy

snhu a ve chladných dolíkách, na zemi v keích

tu a tam kousky ledu. Z vtví spouštla se

voda, jakoby mlha padala na zem, ale nebe bylo

modré a v parách bledé svítilo slunce.

»To je nezdravé poasí«, íkávala Cíli, »to

nesmíme hocha pustit ven.«

»Jen ho nech! jen a Maka s ním jde,« radil

jí Václav.

ili se nechala pemluvit, ale brzy toho litovala.

Asi druhý nebo tetí den odpoledne, když

Maka pinesla dít, uložila je ili do postýlky

a ekala, že usne.

Ale Milouš neusínal
;

a když zavel oi na

chvilku, najednou se probouzel, jakoby jím nkdo
zatásl a celým tlíkem se zachvl.

»Ten asi neusne, « ekla Maka, »oi mu jen

hrajou; šelma.

«

»Ba ne, ty oi se mi nelíbí, « podotkla Cíli

a položila Miloušovi ruku na elo. Oi jeho leskly

se horen a elo ml horké.

»Ty«, ekla ili mužovi, když pišel na veer
dom; »zdá se mi, že hochovi není dobe; bojím

se, aby nám nestonal.

«

»Ale jdi, « zasmál se Václav a pistoupil k po-

stýlce.

Kdežto dcko jindy mlo radost, sotva jej

spatilo, tentokráte se nerozveselilo
;

zalehtal je

pod bradou, vzal jeho ruky do svých, Milouš nic.
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Chtl jej vyzdvihnout k sob a pivinout na

prsa, — ale tu hoch dal se do pláe.

Nemohli jej ani stišit; plakal dlouho.

Rozsvítili lampy; ale veer, který jindy byl

vyplnn »malým tím komediantem*, tenkráte byl

docela zvláštní.

Dokud hoch plakal a konejšili jej, nebylo ani

tak zle. Když do nj nalili rzných nápoj,

konen se napil a stišil. Únava jej zmohla, že

též usnul. —- Ale tento spánek nebyl hluboký

a zdravý. Stále se vrtl malý ten spá, vzdychal

a stonal.

»Co íkáš, ili, abych šel pro lékae ?« Na-

padlo tu Václavovi.

»Mohli bychom snad pro nj poslat? Ale ne,

jdi sám. Vidíš, tos ty tím vinen. Tlaí t svdomí.

«

>'Prosím t, ím jsem vinen ?« ekl Václav,

ale pece nebyl si jist, nemá-li žena pravdu.

»Te už to je jedno«, opanovala se ili.

»Tak prosím t, jen jdi.

«

Trvalo to dosti dlouho, než s lékaem se

vrátil.

Tento prohlédl dcko, krk, jazyk, prozkoumal

puls, vyptal se, zda byl hoch venku, má-li žíze.

»Nechte ho v teple, « radil na konec. »Zatím

nic není. Trochu jen horeka. Bude- li mu h,
pošlete pro mne.«

» Vidíš, ty se svým otužóváním«, ekla ili

po lékaov odchodu, »co jeto plátno ?«

Václav neekl ani slova a trpliv ekal, co

bude dál.

»Vždy ono mu nic nebude, co?«. zažertoval

s Miloušem.

Ale Milouš byl celý rozpálený a ím dál,

tím bylo s ním h. — —
asn ráno poslali pro doktora, ten opt

vyšetil pacienta a pak pedepsal mu jakýsi lék.

»Dávejte mu toho vždy lžiku za hodinu«, ekl

a odešel. Odpoledne pišel zas a konen se

vyjádil.

»To Se nemže hned íci, co pijde, « vysvt-

loval s nechutí. »Vy se však píliš bojíte. Ne-

bojte se.«

Veer však na tle chlapce vyskoily skvrny.

Z poátku ili svým oím nechtla viti.

Ale potom, potom!

»Milostivá paní, to je šarlach,« ekla Maka.

Léka potvrdil toto mínní. »Mohou to být

i spalniky, nebo njaká lehká afekce. Nesmíme
myslet vždy na nejhorší. Mžeme také mnohému
pedejít.

«

Ale tenkráte nebylo to již možno, nebo hoch

ml opravdu spálu.

Pes všechny snahy, zniiti tuto nemoc, bylo

Miloušovi vždy he. Byl jako za živa v ohni

a jeho náek rozdíral všem srdce.

E. HOLÁREK. Z CYKLU »KATECH1SMUS«
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A. WIESNER.

Udržovali jej ustavin v teple a nespali

zárove jako on. Svítili celé noci a ošetovali,

jej, jak mohli.

asto Václav, unavený nadlidským napjetím

smyslu, usínal v noci na chvíli hlubokým spánkem,

z nhož se probouzel u vytržení
;
vidl vždy

Clili u postýlky dítte a zvláštní cit, smíšený

s úctou, sevel mu srdce.

Musil ji obdivovat, tu mateskou lásku. Plnila

jej úctou tato ili, které si dív tak málo vážil.

Byl by jí zulíbal ruce,, ale bál se jí, nebo —
akoli mlela — jakási tichá výitka hledla na

nj z její oí.

Pro jen se míchal do výchovy dcka? Vždy
mu to ani nepatí.

Tak íkal si v duchu a plísnil sám sebe.

ZIMNÍ VEER.

Ale co naplat; tím se nic nezmnilo. Nemoc
uchvátila Milouše docela. Ml boláky na celém

tle a nejvíc na hlav, kde nebylo již ani vlásku.

«Pane doktore, pane doktore«, íkala prosebn

ili, »co je s tím hochem ?«

»To dít je slabé, « poznamenal suše. »To

je chudokrevnost a skrofulosa — to víte, šarlach

má vždy následky.

«

»Ostatn«, dodal jednou, nevida pražádných

úspch, »takové dít by mne ani netšilo.

«

ekla to potom Václavovi. Chtl na doktora

bžet, a ho zabít. Ale potom sklesl na pohovku

a zakryl si oi.

ili dala se do pláe. Plakala tiše a dlouho.

»Prosím t, pestanešli jednou«, ozval se

konen Václav.
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Tu vypukla v hlasitý náek.

»Takové dít! Takové to bylo roztomilé dít !«

Chodila prudce po pokoji a potom postavila

se u Milouše.

»Doktor má pravdu. Hoch byl chu-

dokrevný a slabý. Co moh vydržet?

A tys ho otužoval, toho malinkého

brouka

!

Václav se rozezlil.

»0 ja vím«, vyrážel ze sebe, maje

zniené nervy stálým rozechvním po

celou nemoc dítte, »já vím, co ty si

myslíš, nebo co ti kdo namluvil. Já

jsem na tom vinen, já?«

Nastala pomlka.

»Vy muži jste všichni stejní ....

Kdo ví jak žijete, než se oženíte . . .«

Václav onml. »A kdo ti tohle to

namluvil? Kde tos vzala si do hlavy ?«

Neodpovídala, plaíc.

*0, to jist dobrá ta paní tchýn.

Ostatn . .
.
pamatuj si to : vy byste

všechny rády svedl}/ všechnu vinu

na nás. Žijeme špatn. A jak žijete

vy? Samé stráže kolem vás. Hlídají

vaše ctnosti a proto žijete dobe. Ale

to ti povídám
:

já žil docela dobe a

jsem na to velmi pyšný. Žil jsem tak

schváln, slyšíš, aby mi pak ne-

mohla njaká . . . íci to, co tys mi

ekla. O já to dobe vím, že všechna

bída a zodpovdnost se uvaluje na

muže, dobrá. Ale kdybych byl jediný,

který mže se vám postaviti s jas-

ným elem vstíc, já to uiním, jen

proto, abych zdrtil tu hloupou chytrost

ženskou, která koistí ze svého postavení, z toho,

že byla hlídána po celý život, a tím se pyšní,

že sama o sob by nestála za nic.«

Unesen svým hnvem, pronášel tato slova,

nevda dobe, co vše mluví. Ale smysl té ei
byl jemu správný a vhod. I docílil toho, že se

nepoddal žen, a to chtl.

Potom vzal klobouk a vyšel z domu. -

-Nemiluje mne víc !

« ,
kielo to v ili a hned

za tím v rozilenosti vzpomnla, jak už dávno,

ped lety se k ní choval. Jak brzy po svatb se

zmnil. Jednou jí vyt}>kal to, podruhé zas ono.

Nenauila se poítat, ani psát. Jednou probíral

dopisy, které mu psala. Ukázal jí ty chyby, co

nadlala na každé stránce, podškrtnuté erveným

MAX SVABINSKY. STUDIE.

inkoustem. »Ona myslí s úzkým i, ne s ypsilon,

«

posmíval se jí nehezky. Celý se otásal smíchem.

»Ona mislí,« opakoval jízliv a bil se rukama

a tloukl nohama.

Ach ano, dávno, dávno to mohla vdt. Že

jí to nikdo neekl! Pro ani její vlastní matka ne?

Rozechvna hroznými tmito pro ni myšlén-

kami pecházela pokoj sem a tam.

Tak co jí zbylo? »Jen tys mi zbyl, ty ubohý

brouku, « zvolala s nákem, a vrhla se na své

dít.

Je to její dít? To zde, ten hnisající ubožáek?
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Taková je radost života? K tomu se pipravovala

dvacet let?

A zoufalost její nemla mezí. — —
Ale jak se íká: když je nouze nej vyšší, bývá

pomoc nejbližší.

Njaký dobrý- lovk jí poradil, aby nechala

doktor být a jela s díttem k léivé báb do

sousedního msteka.
Václav se vzpíral, ale konen — he být

nemže.
asn ráno, ješt za tmy, vyjeli koárem.
Když dojeli k chalup, kde bydlela bába,

zastavil koí a Václav zabouil na vrata. Za

chvíli malým otvorem zasvítily se vnit dv ostré

oi a bylo slyšeti hlas: »Co si pejete ?«

»Jdu k vám s díttem «, ekla ili.

»Nemám asu,« zahubovala bába a bylo po

ei.
»Zaje do hostince, « poruil koímu Václav,

»pokám zatím tady.« Za chvíli teprv bába

otevela.

Byla to vysoká, hubená, stará žena neuritého

vku. Její oi byly tmavé a pronikavé.

»Co chcete ?« ekla Václavovi, ponkud vlíd-

nji, vidouc ped sebou »pána« z msta.

»Paní,« ekl Václav, a hlas se mu zachvl.

»Pivezli jsme s sebou nemocného hošíka.

ekli nám lidé, že jej uzdravíte.

«

Báb peletla slabá záe pes obliej.

»Ale musím ho dív vidt, « ekla rozhodn.

»Já tedy pjdu pro nj. Pošlu s ním ženu.«

Podával jí peníze. »Až potom, « ekla tiše

a zmizela.

Když ili piblížila se k chalup lékaky,

srdce jí prudce bušilo.

» Jestli ho zachrání, jestli ho spasí? Bože!«

myslila si, pekroujíc práh. Vešla do svtnice.

»Dejte sem dít,« ekla stará s nedokavostí.

ili jí podala Milouše.

Dubnové jitro svítilo oknem do temné svtnice,

kde v rozích pod obrazy a krucifixy hoely vné
lampy.

Staena vzala dcko do nárue a dlouho,

dlouho se na n dívala.

Pak najednou poalo se cosi chvt v její

tvái a tichá slova jako náek proudila jí z úst.

»Tak to jsi tedy ty, ubohé dít? Tak daleko

t nechali pijít, chudáku? A to jste vy matka ?«

obrátila se k ili, »vždy ono je plno neistoty

a za živa hnije !«

»Paní,« bdovala nešastná ili, »dlala jsem,

co jsem mohla. Paní, nevdla jsem o vás.«

»A já mu mám pomoci ?« bruela stará.

»My slité, že mu pomžu ?« A bodavý zrak její

utkvl na ili.

»Paní, vy mu pomžete, já to vím,« zaštkala

tato tiše.

Staen se zas na okamžik vyjasnil obliej.

»Dám vám tedy masti, slyšíte ?« ekla, »tou

budete mu boláky mazat, ale až po koupání.

Do lázn, do teplé, budete dávat tohleto (šla do

sousední jizby a za chvíli se vrátila) a pít mu
budete dávat tohle thé. Koupejte ho dvakrát denn,

thé mu dávejte aspo tikrát. To všechno z nho
musí jít ven. Až bude nejh vypadat, tak mi

hocha sem pivezte. « (píšt dále.)

— MODERNA I SMR NÁRODNÍ? V záležitosti této

uveejujeme další dva projevy :

(Z kruh architekt).

S radostí vítali jsme rozhovor o tomto dležitém the-

matu, v ísle posledním a sice nejen z toho dvodu, že

vychází z pedních kruh eských architekt, nýbrž i proto,

že jest v nm obsaženo jakési credo nkolika (doufáme, že

ne všech) pražských architekt, jakým smrem chtjí se bráti,

na jakém základu doufají pijití k eské moderní architektue

a jak dlužno postavili se naproti vlivm cizím. K tomu pipo-

jujeme i my svoje náhledy.

lánek onen psán patrn v domní, že bychom si páli,

aby byla u nás škola Wagnerova kopírována. Toho jsme

byli vždycky daleci, avšak nepopíráme, že silným vlivm
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neubráníme, jako

se jim neubránili

naši pedkové ani

národové jiní; to

vidíme z historie

nejen naší nýbrž

všech jiných ná-

rod a zemí. Páti

jest si jen, aby

takové vlivy pi-

stihly naše archi-

tekty vždy dosti

pipravené, um-
lecky samostatné

a dosti silné, aby

si tuto samostat-

nost sami dovedli

uchrániti. Archi-

tekt, který má sám

dosti tvrí síly a

umleckého citu,

nemusí se vliv

cizích báti a ne-

musí pesn uro-

vati stanovisko

naproti tmto.

Pedkové naši

nebránili se pí-

chodu gotiky, ne-

odolali rozmachu

a síle ducha ital-

ské renaissance,

neubránili se ani

baroku
;
avšak pa-

mátky naše z tch

dob
,

vytvoeny

byvše skutenými umlci, dostali zcela odlišný zvláštní ráz,

jejž právem zoveme eským.

Pochopujeme zcela obavy pisatele, máme-li na mysli

zpsob tvoení, jaké až na nkteré estné vyjímky se u nás

po celá desítiletí provádí
:

jest to sestavování jistého archi-

tektonického aparátu té neb oné doby, pohodlné kopírování

z dl a vídeských neb francouzských bez vlastního citu

a samostatnosti, ohívání takých starých motiv, jež zstanou

pro nás bezvýznamnými i kdyby to byly motivy sebe klasi-

tjší. I na našich monumentálních budovách vidíme poád
ješt greify a tínožky, špatn modelované akantové závity

a italsko-renesanní nápln. A není nic protivnjšího, než

když jsou takové motivy ješt špatn udlány! Bohudík, že

v poslední dob pozorujeme blahodárný vliv ornamentální

dekorativní eské školy Kloukovy. (Zemská banka — Vnitek

pražské spoitelny.) -

—

Mnoha móda pišla sem, když ve Vídni byla již odložena,

mnoho jednoduše kopírováno, aneb sestavováno z módních

dl, které nám Víde podávala.

Bylo-li promluveno o škole Wagnerov schváln s ohledem

na inžovní a obchodní domy, stalo se tak proto, že ony —
ano monumentálných a veejných jest poídku — dávají ráz

celému mstu
;

ráz, jenž dlouho potrvá a hlásati bude na

jakém stupni byla u nás architektura na sklonku 19. století,

na jakém stupni bylí naši architekti a naše školy. Nedostatek

staveb velkých a nákladných nesmí nám býti výmluvou.

Vždy práv, jak my aspo soudíme, dokázal Wagner na

svých nádražích okružní dráhy, co s jednoduchými prostedky

dovede. On dal zde i železu snesitelnou formu i barvu.

Nádraží ona psobí velkomstskou noblesou.

Proto náš tón o škole Wagnerov i naše pání; naproti

tomu piznáváme, že musíme s ohledem na starobylý, pe-

krásný ráz Prahy býti do jisté míry konservativními a že

jest úlohou škol našich vedle principv moderních pstovati

též porozumní a lásku k našim, na naší pd vzniklým sta-

vebním památkám. Z toho dvodu schvalujeme návrh pi-

satele, aby zízena byla podobná stolice na škole technické,

a aby v tom smyslu i program její byl upraven.

Pak b}^ alespo bylo nemožným, aby — jako ješt ne-

dávno — byl pražský barok resp. barok vbec s katedry jako

cop a úpadek umní vyhlašován, a jako jedin správný recept

na architekturu recept Vignolv uznáván a také všeobecn

doporuován.

Zajisté by bylo bývalo pro veškeré naše nové stavby

prospšno, kdyby architekti hledli si více našich domácích

památek stavitelských, památek na naší pd, teba že pod

cizím vlivem, však umlecky vytvoených. S tvrzením však,

že by jedin eská renaisace a barok byly východištm pro

naši modernu, nesouhlasíme.

Nesprávnýf je pedpoklad, že gotika jest pro nás sloh

mrtvý. Již každému jest pec známo, jak velkou úlohu hraje

práv gotika v moderním umní vbec, a již ve Francii,

Anglií nebo v Nmecku. Gotika to jest, která jako jinde

také u nás nejvíce vyjaduje ducha doby, v které vznikla

a již tím je velice pouná.

V samé moderní Anglii pozorujeme teplý svží dech ste-

dovku. To není však pouhá aplikace, pouhé ovládání archi-



331 VOLNÉ SMRY 332

tektonického aparátu, s ímž my se bohu-

žel tak asto musíme spokojiti. Zde ne-

platí osvdený recept, nýbrž to, co dá

se vyjádit slovy — umlecký cit

Kde umlecký cit s moderním
spojen, tam zaíná tvrí síla své dílo.

Rozum pak, jenž nepipustí pro-

hešení proti praktickým požadavkm

doby vede nás po správných stezkách

k pravému umní a propjuje našim

dílm ducha.

Že i u nás možno gotiku povolati

v život, vidíme na píklad na dom
Storchov, který vznikl na základ nálezu

pi bourání, nálezu, jehož si velice ceníme
;

byl to proces zachovávací nesoucí se

v duchu naší doby. To cítil architekt,

stavebník i obecenstvo.

Ano my máme lásku k výtvorm na-

šich slavných pedk, my chceme je vždy

s pietou zachovávati, co možno nejmén

památný pel jejich setíti a na základ

jejich pracovati, tam kde toho nutn teba.

Pijde ovšem na to, jak dovedeme jejich

krásy chápati a pi našich nových vý-

tvorech uplatniti. Kde toho však proces

zachovávací nevyžaduje, mže zajisté mo-

derní architekt tvoíti na širokém základ

umní stavitelského vbec. Pi pístup-

nosti studia veškerých dl svta, pi vel-

kém potu jejich papírových tlumoník

nebudeme se ani dost málo diviti, když

architekt nechá se svésti a mohutností

plochého umní egyptského, silou výtvor

doby slávy ecké a ímské, bohatostí ky-

pící architekturou Ind anebo poesií pro-

stých lidových výtvor našeho venkova

a dovede z nich erpati : bude-li to umlec

oplývající samostatnou tvrí silou, do-

vede i na nejširším základ tvoíti díla,

která také budou eskými.

Také cesty k eské modern mohou

býti rozliné, jen když budeme míti

s námi cítící, u nás žijící, skutené umlce

kteí dle svého pesvdení pracovati chtjí

ku sláv, pokroku a prospchu našeho

umní architektonického, v duchu naší

doby tak jak jest.

V dob gotické pracovali zde Fran-

couzi, Italové o renesanci: umlecky tvo-

ící individuum dovede se daným po-

mrm pispsobiti. Na vzntlivého a na-

daného umlce má vliv okolní píroda,

lid, jeho zvyky a obyeje, flora s jejími

zvláštnostmi. Vliv mivá, jak z historie

mnohých našich památek známo i my- Z VÝSTAVY UML.-PRM. ŠKOLY.

slící duch stavebníka. (Hvzda, Belveder,

Valdštýnský palác.)

Za nynjších pomr u nás na archi-

tekty nehledí se skoro ani jako na umlce.

(? Red.) V mladých pak nebudí se žádné

nadšení, žádný zápal a jest chybou, že

mladí architekti nejsou ve svých snahách

aspo tak podporováni, jako malíi a so-

chai. Oni vtším dílem nemají ten pocit,

jak dležité zaujímati mají postavení

v našem umní.

Na akademii není dosud architektura

vadna, akoliv tam patí a prospšno

by bylo, kdyby vstoupila s druhými

umnami v užší styk. Architekt musí

býti asto pojítkem mezi malíem, so-

chaem i všemi druhými odvtvími uirt-

lecko-prmyslovými, a musí míti pro tyto

porozumní a cit. K tomu však nestaí

vždy pouze škola, jež záleží v nkolika

studií z doby antické neb renaisanní.

Jinde mají akademii a ímské cen)', jimiž

budí se ctižádost a tím i píle. Nepote-

bujeme ímské ceny, avšak když ani aka-

demii dosud nemáme, mlo by pro nás

vypisování vtších ideálních konkurencí

— jimiž luštny by byly speciáln otázky

naše — velký význam.

Mladí architekti mli by píležitost

se vvvinouti a tužiti, a pi tom by mli

úplnou volnost’ pracovati ve smru ná-

rodním neb širším, ve smru vlastním.

Povolaní initelé mli by se o to pii-

niti, aby c. k. eská akademie pro vdy
a umní, která pro ostatní odvtví již

mnoho udlala, i na architekturu patiný

zetel vzala. Dále mstská rada mohla

by pispti k vychování inteligentních

architekt, kdyby pi udlování svých

cestovních stipendií k tmto ohled brala.

Dosud se hlavn vysílaly do cizích mst
síly, aby vzdlaly se a seznámily s opa-

teními hygienickými, kanalisace a p.,

akoli otázka malebného rázu a vzhledu

Prahy byla stejn akutní a tudíž intelli-

gentních architekt stejn jako intelligent-

ních inženýr mstské rad bylo potebí.

D—k.

— Z redakce. — Byli jsme daleci

tužby, aby práv vídenská Wagners-

schule našla u nás své kopisty (tch zde

bude za chvilku tak dost), za to ale pro-

nesli jsme pání aby také Praha našla

svoji novou, mladou školu a pi tom

zbožn pozvedli jsme svých oí na po-

vznešená místa, zdaž i tam všímají si,

že jinde — zatím co u nás na jednom
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*) Vlastní rázovitosti nedodlal se ani Mánes,
ani Aleš i Myslbek pimknutím ku starým formám ! Z VYSTAVY UMELECKO-PRÚMYSLOVE ŠKOLY.

a témž fleku sedíme — rostou celé generace ženouci se

s poctivou snahou za tím co jednou chtí zváti »svým«

emu ale my íkáme »moderní«. Je to snad hích chtít:, aby

také u nás mladší generace snažila se »o své«, snad je to

píliš mnoho žádáno i od sil je vedoucích, aby pestali pe-

kážeti - ale už jsme to híšné pání v ísle . projevili

a nelze tedy íkat v ísle 7. nco jiného. Z lánku z kruh

architekt nám zaslaného a v pedchozím ísle uveejnného

utkvla nám v pamti proložená slova Moderna i smr
národní? jako otázka a vlastní rázovitos, historický

podklad, moderna eská jako odpov, s jejíž poslední

ástí s panem pisatelem pln sá srovnáváme. Cest}' mohou

mohou býti rozliné, jen když — v tom se srovná-

váme, že pouhým kopírováním nikam to nepivedeme.

Kopírovat ustavin starší architektury, jež

získaly si jména eské gotiky, eské renesance,

pražského barroku, znamená opakovati staré, tebas

i krásné písniky, z nichž ale nové opery nepo-

vstanou, kopírováním nadále povstávati budou

namnoze bezkrevné konglomenáty, nechutné pro

píští generace v porovnávání se stavbami starými

(a-li se jí zásluhou mstské rady pražské píle-

žitost ku srovnávání vbec poskytne), nechutné

a neschopné, aby znamenaly vyšší stupe v tvob

umlecké. Konglomeráty takové zstanou neplod-

nými zplozenci, nepoítanými v adu biblických

praotc.

Oním ustaviným kopírováním tebas zdomá-

cnlých sloh nerozmnoží se ani o chlup zmínná

vlastní rázovitos*) nenastoupí-li místo nho
c i t pro zvláštnosti historických sloh našich, jichž

studium pak k další tvorb nových dl by vedlo.

Tu piznáváme tedy dležitost historického
podkladu nikoli však výlunou nutnos jeho -

to bychom zapomenouti musili, že také kolébka

onch historických slohv v Cechách nestála, ale

že našli se umlci kteí na tch slozích nedo-

mácích dovedli založiti to emu my dnes íkáme
zde eské onde pražské, co ale oni považovali

tehdy za to nové, své, za to — tehdy — mo-
derní. Ba piznati se musíme, že historický ten

podklad initi by musel i geografii své ústupky,

nebo pipomíná-li se, že Praha leží mezi Vídní

a Berlínem (chceme-li i mezi Paíží a Moskvou)

nemžeme chtíti aby v ohledu umleckém ohražo-

vala se ínskou zdí.

O moderním jak my ho chápeme víme, že

pímo nenalezneme ho ani v Berlín ani ve Vídni,

víme že k tomu je neho více zapotebí nežli

kopírovati. A což teprv postavíme-li naším

architektm cíl moderny národní! Kde, v em
bude kotvit její národnost? Snad ve devných stav-

bách lidových, v gotice Rejskov nebo Benešov,

v renesanci vlašské, jež u nás rzných zvláštností

se dodlala, v pražském baroku Dienzenhofferv?

— Pro dávat jednomu z tch historických (nikoli národních)

sloh pednos ped druhým? Pro specieln hledat spásu

v renesanci »eské«, když ješt ped nedávném, ^odborníky

zarážel- návrh Kaftanv, aby v ní postavena byla palácová

budova Zemské banky? —
Kdyb3'chom my eši mli svj vlastní vypstovaný sloh

od základ jako Rekové svoji antiku, Italové svoji rene-

sanci atd., chápali bychom ono vlastenectví, které by mohlo

od umlc žádati pstování tohoto slohu na pd vlasti vy-

rostlého, jako slohu národního. My ale, kteí ve všech do-

bách pispsobili se umní celé Evropy, kteí v tomto umní
máme své karakteristické odchylky tak jako je má jiná zem.
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my vru nemáme píiny proklamovati pro svoji modernu

ten nebo onen sloh historický, který k nám byl odjinud

zanesen. Ostatn malý pohled do historie byl by nejlepším

dkazem. Dejme tornu, že žijeme v dob vladislavské gotiky,

v dob, kdy eští architekti na základ gotickém (slohu

k nám zaneseném) pracovali dále, uplatnili své charakteri-

stické detaily. Z Itálie zaíná vliv renaisance. — Analogicky

k dnešnímu hlasu eských architekt, musili by tehdejší

cítíce s národem ohraditi se podobném zpsobem proti cizé

vlašské renesanci,

která zaala pod-

manovati si zem
Nmecka i Ra-

kouska — a vrni

tomuto ohražení

— pracovali by

dále na výkvtu

eské gotiky.

Každému, kdo

djin}'' umní stu-

duje napadne, že

in ten neml by

za následek stvo-

ení modernjší

gotiky, že by byl

jenom knnservati-

vismem, který by

ve starém duchu

pracovati dále ve-

lel — že by byl

píinou opoždní

píchodu rene-

sance — umní
tehdy moderního,

ti pak, kteí po-

dobnou práci jako

jedin správnou

hlásali, nebyli by

sto zadrželi ko-

nen píboj tch

nových, moder-

ních vliv cizích

a tak » eská re-

nesance« vznikla
Z VÝSTAVY UML. PRUM. ŠKOLY. by sice daleko po-

zdji, ale vznikla

by pece. A zrovna tak považujem za nemístné dnes brániti

se tomu duchu, který ne výlun v Nmcích, v Berlín a ve

Vídni ale ve všech zemích zvlášt v Anglii a ve Francii

zapustil mohutné koeny, duchu, který je pedzvstí jisté

samostatnosti architektury a umleckého prmyslu.

Za nesprávné dále považujeme udávati modern uritý

smr, když jsme pesvdeni, že moderna — má-li býti

vbec modernou — žádných cest pedem urovati si nedá

a že má-lí u nás ona povstati, je potebí duch umlecky
vnímavých, jimž nesmí se v cestu volati »zpt! — na levo

!

— na právo! — zpt ! « —

A vykonají-li pak oni ncokopírovaného nco — a již

smovati to bude k slohm našim historickým a nebo od-

lišn. dosahovati bude tvorby souasn cizí, nco tak um-
lecky silného, že ono umní podmaní si i jiné tvrí duchy

umlecké pak získáme na ten as vévodící modernu ná-

rodní, jejíž prestol ale bohdá zvrhne duch as píštích —
jenž píditi se bude po novém »moderní m« jemuž by pipsati

mohl epitheton »národní.«

— LENBACHV PORTRÉT MOMSENA byl, jak širší

veejnosti známo, z vystavených dl letošní výstavy Kraso-

umné Jednoty vylouen. Domnívali jsme se, že stalo se tak

ze šetrnosti k eskému obecenstvu, ale jak ze souhlasných

zpráv -Bohemie- a »Tagblattu« se dovídáme, » výbor Kraso-

umné Jednoty po zralém uvážení dospl k pesvdení, že

vi nynjším pomrm naprosto mu není možno pevzíti
zodpovdnos za vynikající dílo, jako jest podobizna

Momsena. Tím odpadla veškerá možnost obraz ve výstav

umístiti, nebo veškeré výstavní pedmty musí býti vysta-

vovatelm Máeny ve stavu bezúhonném.* — — V tch

slovech dobe cítit, jaký duch vane ve výboru Jednoty :

místo aby provokativného zasílatele (portrét zaslán byl z Vídn !)

pouila o tom, kdy je co místno, zasílá do zdejších nmec-
kých list úední zprávu, jíž podkládá eským návštv-

níkm, že by schopni byli vandalského njakého inu na

díle Lenbachov. — Dkujeme za poklonu gentlemanm

z Rudolfina, kteí v té chvíli, kdy urážejí eské publikum,

kupují ješt ped zahájením výstavy Lenbachv portrét Glad-

stona, aby morální poškození materieln kryli. Jak ohledu

plni dovedou býti oni k cizímu umlci a beztaktní k celé

ad eských svých len a návštvník výstavy !
— Jsme

zvdavi, všimnou-li si tito taktu slavného výboru Krasoumné

jednoty a jak dovedou ho paralysovat. Tak daleko

tedy dosply vci v Rudolfinu, že dnes nejenom s umlci

eskými, ale i s veejností zaíná se zacházeti beztaktn.

Jak chová se »Spolenos« k umní eskému i k um-
lectvu jeho, povdli jsme v minulém roníku dost zeteln,

a zkušenosti ty množí se stále mrou úžasnou. — Inspek-

torem galerie dosazen Nmec beze vší znalosti jazyka e-

kého. — Zvinoví nepropjeny místnosti Rudolfina k uspo-

ádání souborné výstavky, za to propjeny byly Nmci
Uhlovi, zaTó a jíž úedn i neúedn podporována um-
lecká výstava v Podmoklí r. 1897, tím že obrazy kolektivn

z Rudolfina zaslány a propjen tajemník jednoty p. ermák,

aby tam zruností svojí arranžoval onu ist nmeckou vý-

stavu. Nkteré prémie »Jednoty« vydány s textem nmeckým
pro Nmce a nmecko-eským pro echy. Tak se rozumí

u nás spravedlivému utrakvismu, tak zavléká se politika tam

kde má se sloužiti samému umní.

To vše u nás se ví, ale proto že elným umlcm našim

i intelligenci,, která se šlechtou zde súastnnou je v dobrém

pomru, ve všem se vyjde vždy s ochotou vstíc a protože

všichni ti ten osten urážky necítí aneb cítiti nechtí, proto

vše zstává pi starém a nikde lovk nenalezne stébla, jehož

by se chytiti mohl, aby z neblahých tch pomr vybedl.

A odpomoc byla by zde snadná — ovšem v oích nás

mladých, kteí vše vidíme ješt v ideálním svtle obta-

vosti a ochoty. —- Víme také, že najde se u nás alespo
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600— 1000 pátel umní, kteí by složením obnosu 100 zl., který by po pípad
zúrokován byl permanentní vstupenkou do všech podnik výstavních, dali základ

ku vystavní nového domu umlc, jenž nalézaje se v rukou eských dbal by ohledu

k eskému umní — jeho umlcm i eské veejnosti. •— Víme to a jsme pe-

svdeni, že snahy spolku »Manes« k tomu cíli se nesoucí veejností eskou ne-

budou jako až dosavad pehlíženy, že úinnou podporou finanní umožní obtaví

jednotlivci zbudování takových výstavních místností, jakých si zkvétající umní
výtvarné u nás v míe nejvyšši zaslouží.

— Pánové K. Domorázek, Jaro Hendrych a V. Šamánek na Král. Vinohradech

sdlují nám, že ujali se ped rokem práce, uspoádati pro pražské umlecko-

prmyslové museum sbírku umlecky pracovaných plakát, která by

byla v Praze vystavena. Dle pípisu tohoto dobrovolného komitétu bylo z dosud

došlého materiálu vybráno pes 100 umleckých kus, mezi nimiž výstavní plakáty

evropské od r. 1896, skoro všechny plakáty rakouské (kolekce J. Weinera získána

byla laskavostí pražské firmy L. Halphena). Vtšina plakát došla na psaní za-

sílaná firmám, výstavám, drahám, jiné získány intervencí osobní.

V pípise svém podotýká komitét dále: »Komitét stojí uprosted své trpké

a nevdné práce daleko toho ržového idealismu, s jakým chopil se práce, ale

zárove zpevnn tím tak astým krením ramen, kterého dostávalo se mu od

našinc, pipraven na ta tak mnohá netaktn a hrub po nm házená slova

vyítající mu jeho národnost, kterých dostalo se mu z íše bázn a mrav
a je hotov provésti práci svou k zdárnému konci a chystá se snad už letošního

roku poádati v Praze výstavu. « Rady a výstavní objekty zasýlány butež

pod adressou : K. Domorázek, Král. Vinohrady, Dobrovského ulice ís. 7. a

— PUBLIKACE DL J. MÁ-
NESA nkolikráte uvedena na pa-m rzným initelm, kteí by se

jí ujati mli. Také spolek »Manes«

byl v té vci apostrofován. Víme,

že by to bylo jednou z nejped-

njších povinností jeho, aby piinil se o vydání prací umlce, jehož jméno

hrd nese, le ve vci té angažovalo se již ped delší dobou nakladatelství

F. A. Šimáek
:
peetný materiál sebrán a o prvodní slovo postaráno —

nezbývá než doufati, že jmenované nakladatelství uspíší vydání, aby ne-

došlo ke konkurennímu vydání, kteréž úspch celku vážn
ohroziti by mohlo.

SOUTŽE
— Celého tvrt roku uplynulo, než zemský výbor sezval porotu k po-

souzení skizz na modely soch pro pantheon Musea eského. Porota sestá-

vající ze socha j. V. Myslbeka, A. Poppa, malíe V. Brožíka, architekt

.J. Kouly a J. Schulze a zástupce zemského výboru K. Adámka, rozhodla za

pedsednictví nejv. maršálka J. Lobkovitze následovn : Na sochu »Kašpara

ze Šternberka^ ze 14 došlých prací první cena 300 zl. udlena sochai J. Kvas-

nikovi ve Vídni (absolventu školy Myslbekovy), druhá 150 zl. Milanu Havlí-

kovi sochai v Podbradech. Na sochu »Clama Martinice« první cenu v obnosu

300 zl. obdržel rovnž Milan Havlíek, druhou 150 zl. Lad. Šaloun. Práce

konkurenní byly po ti dny vystaveny v budov snmovní. — Výsledek kon-

kurence této ukázal, jak nesprávn se u nás jedná, když práce veejné a
vtšího a menšího významu zadávají se pímo nkolika známým umlcm,
aniž by se šetila jedin správného zpsobu zadání práce, cestou veejného konkursu. Zde

první cenou vyznamenány zase práce dvou pro veejnost naši tém neznámých socha. Kon-

kurencí touto dána tmto aspo píležitos aby umní jejich proniklo, aby jejich jméno pi-

družilo se ku ad tch. s nimiž pi podobné píležitosti se u nás teprve zaíná poítat. Upo-

zorujeme na tento výsledek zejména pány poslance zemské, aby v každém pípad hájili tuto

jedin správnou formu zadávání prací veejných. —
Z VÝSTAVY UMLECKO-
PRMYSLOVÉ ŠKOLY.

•VOLNÉ SMRY.
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K VYOBRAZENÍM.

V minulém ísle uveejnny: Uhlem nakreslená studie
OLD. HOMOLÁE. — Sv. Josef, socha v životní velikosti

J. V. MYSLBEKA provedena v mramoru pro pana J. Doubka

na Litni. Originál její v sáde odlitý vystaven byl r. 1891

v jubilejní výstav, pozdji v mnichovské mezinárodní vý-

stav umlecké, odkudž reprodukovaný fotografický snímek

pochází. — Vedle této práce pinášíme i vyobrazení skizzy

Labutí zpv. — Ministerstvem kultu a vyuování objed-

nána u Myslbeka pro foyer Národního divadla socha hudby,
rovnž pro provedení v mramoru urená. Úlohu tuto luštil

Myslbek nkolika pracemi, jež ve »Svtozoru« uveejnny
byly. Uveejujeme tuto poslední skizzu, poukazujíce pi tom

na adu onch pípravných prací, které Myslbek podnikne vždy

díve než ku definitivnímu propracování vyvoleného modelu

pikroí. — Perem nartnuté ALŠOVY studie k Carm a Krá-

levii Markovi, olejovou studii DOUBKOVA interiéru a další

ukázky z výstavy »Manesovy«
: plenair HUDEKV »odpo-

inek«, relief (immit. terracotta) SUCHARDV »Poklad«, kraji-

náskou akvarellu Kubovu, dále MUCHOVU kídovou studii

a delikátní olejovou studii KNÚPFEROVOU
,

vystavenou

v loské výstav rudolfínské. — Znaky knihkupecké jsou

malou ukázkou z domácí konkurence mánesovské. — V ísle

tomto pinášíme: Olejovou studii krajináskou J. HOLUBA,
dále »prolog« str. 299— 302, allegorickou kresbu str. 322.

cyklu »Katechismus«, jakož i záhlaví str. 305 a 306,

a konené vignety k 111. kapitole str. 307 a 3 1 0, pak

záhlaví a konená vigneta str. 315—316 a 317—318

ku kapitole VI. téhož cyklu, jímž E. HOLÁREK v genrových

obrazech ukazuje protivy mezi slovy základních nauk církve

a jich provádním; prolog je zárove vyznáním, že umlec
tentokrát obtoval umní své tendencí cyklu na humanit. —
WIESNERV obraz z letošní výstavy Rudolfínské »Zimní
veer«, E. ZENÍSKOVY skizzy k obrazu Madony, a Šva-

binského studii uhlem. — Dále na sloupci 331., 340. ukázky

prací žák J. VAOUSE a J. KOVÁE, z pípravné školy, kde

v její lil. roníku vedením prof. Stibrala vyuuje se kreslení

a malování kvtin dle pírody a pichází dále ku postupm
komposiním v umleckém uspoádání kvtin jak pro plochy

urité flinky, výpln atd.) tak neobmezené, — píprav to pro

speciální školu textilní, z níž ukázky pineseny byly v ís. 51 —
Dále ukázky prací žákovských ze školy architektury prof.

F. Ohmanna: Návrh na dekorativní výzdoby stny s krbem

jako hlavním objektem provedený B. BENDLMAYEREM —
návrh nástnné svítilny pro vyezávaný plech od K. SIDLÍKA

a návrh na devnou židli koží potaženou od F. SKALÁKA.

OPRAVA. Pod básn »Pijácká«, »Seste Miriam, zapome-

nuté spící « a »Ticho v lese« uveejnné na str. 313. — 316.,

jichž autorem jest LOUIS ARLETH, omylem vytištno bylo

jméno J. O p o 1 s ký.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie . VTLTMA v Praze.
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ÍSLO 8. RONÍK II.

Teskné chvíle, kterými prochází mladá literární družina eská, vyvolaly tato naše

slova. Nkolik osobnosti, které mají píležitost uveejovati svá mínní a dovedou

k sob strhnouti pozornost —- nervosním žitím, kterému dnes všichni podléháme,

a které dává trvati nepetržité zmatené vav válené, dosplo ve spsobu uplatování

svých náhled k tónu, každou umleckou duši tžce kompromittujícímu. Sami literáti, napadli

literáty jiného vyznání urážkami, proti nimž tito, štítíce se stejnou zbraní odpovdti, stojí

bezmocní, a které — vykiknuty s piedestalu aristokratinosti — jsou bolestnou ironií na

veliká slova o bílém štítu básníkov a o nedotknutelnosti cizího pesvdení.

Nehájíme dnes nikoho, nemluvíme za žádný tábor, žádným smrm nestraníme; je nám
cizím, abychom — sebe vyvyšujíce — jakýmkoli spsobem odsuzovali neb pedpisovali, jak

kdo za svoje názory zápasiti má. Jsme pesvdeni, že jako v život vbec, je i v živobytí

literárním boj nutným, chápeme, že s bojem tím nutn pichází nenávist — jsme však rovnž

si vdomi, že modlíce se všichni pece jen k jedinému božstvu — umní, a každ}! v jiném

vyznání — i v té nenávisti zachovati musíme noblessu duše a z ní prýštící noblessu výrazu.

Nastavujeme se rádi výtce naivního idealismu vyslovujíce své pesvdení, že víra v istotu

srdce básníkova nesmí býti uinna povrou, a že básník i v boji nejprudším pamatovati

musí, že jeho bojišt je v chrám a ne ve tísnivém prachu ulice, a že bedliv uvážiti musí,

zda sám nekivdí tam, kde myslí, že jemu bylo kivdno.

A proto, a vtšina nás je dosud mladých, pece boulící se hokost vnitru nutí nás íci, že

protestujeme proti profanování istého oltáe umní ped slídivými zraky vzdálených dav, tak

ochotných užiti smutné skleslosti spoleenského taktu mezi spisovately za dvod své lhostejnosti

k umní vbec. Musíme rozhodn vysloviti své pesvdení, že povinnost poctivosti každého

lovka a zejména umlce jest, hájit víru svoji proti druhému zbraní dstojnou jeho cíl; že

však roucho knžské, které na sebe oblékl, zakazuje mu shýba ti se pro zbran, uchvácené

v šarvátkách pouliních, a že jakmile teba jen stín osobního zájmu v boj ten zapadá, musí

s tímto ustoupiti z ptky veejné, ponvadž je to jeden z pípad, kdy nelze slouciti službu

umní a vlastní osob.

V PRAZE, v máji 1898.

LOUIS ARLETH. * ZDENA BERKOVÁ. * JAROMÍR BORECKÝ. * DR. E. Z EKOVA. * KAREL ERVINKA. * AD. B.

DOSTAL, * XAVER DVOÁK. * KAREL ENGELMULLER. * MILAN FUÍK. * BENEŠ GRÚNWALD. * K. B. HÁJEK.

F. S. HOLEEK. * VLADIMÍR HOUDEK. * PETR KLES. * KAREL MAŠEK. * V. OTOMAR. * DR. BOIVOJ PRUSÍK.

FR. SEKANINA * LOTHAR SUCHÝ. * KAREL TOMAN. * FR. J. ZEMAN.
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Veerní chvíle letních georgik

ž pijde léto, zrání v pole padne

a úpal poledni! sežloutne na polích,

až po nocích, v nichž nov zem zmládne,

ty klasy uzrají a požár léta v nich.

A písn jejich dlouhým echem vyzní

a vítr pováné jen tiše kolem ek
až pastýky se s žerty ženc spízní,

by v jejich šeptání je šustem nezalek’.

A v jásání pak pijdou ženci mladí

s veselým prvodem svých malých pastýek

a zpvy se dle jejich tanc zladí,

v nichž každý vycítí, co zpvem nedoek.

A ráno kvt na behu eky kdesi,

až umdlen pocítí, že chlad mu kalich stáh’

se tiše rozpláe.

Až vzpomene si,

že v teplé plnoci vln eky nedosáh’

!

LADISLAV VELTRUSKY

Starý sujet.

Tvrdá vlna

života ji hrozí smést — jen boha má,

když loky dtí mdlýma rukama

v ten sprostý rmut spouští.

Sama, tiše,

na nit odíkání navléká den po dni,

co chladný život podmílá beh pod ní

a stíká vždy výše.

Bílí ptáci

nad hlavou jí letí, každý pírko stese,

i rosa padá — v slzu rozplyne se,

má málo té rosy.

Spchá, spchá,

bojí se, že bh ji díve povolá,

co na ni eká, že to nezdolá

a — pak ješt — chvilku.

Chvilku pobýt.

Naší matky je mi líto, líto.

Až bojím se, že jednou eknu jí to.

Kdo netrpl, neví.

Ruka tvrdá

jak by srdce tiskla, ruka studená,

je tžký dech a hroutí ramena;

znám takové chvíle.

Bílí ptáci

nad hlavou jí letí, každý pírko stese

a každý njaký sen v drápech nese

a v minulost mizí.

V oi pálí

kou starých obtí, jež byly marné,

z temna duní

železné kroky budoucna, tak jednotvárné,

v spánky bijí

umíráky nadjí, jež byly marné

a matika nám zatím stárne. Stárne.

Je babika z matky.

JOSEF STRNAD.
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D
va listy setkaly se v le-
tu ... . — NAPSAL JAN
OSTEN.

Vlny jezera se zdvihaly následkem parník

sem a tam pejíždjících a objímaly tlo jeho

chladivou, mkkou svou náruí. Huely mu do

uší, postikovaly mu hlavu vodou, stíkaly mu
do oí, zdálo se mu, že si s ním chtjí pobráti.

A bylo mu tak krásn, ach, tak krásn!

Ležel na znaku na vod a málo se namáhaje,

dával se nésti vlnami, kolébati jimi, pimhuuje
oi ped pímými paprsky svtla.

asem se slunce ukrylo za mrákem a tu se po-

díval na oblohu, krásnou, bledmodrou, po níž jen

nkolik mrák klidn pl}mulo, nebo podíval se

ped sebe na veselá, známá stavení nedalekého

msta a dále na kruh hor snhem se tpytících,

jež obepínaly údolí.

Již tu skoro msíc žil, ale vždy bylo mu to

milé, krásné, známé, co vidl kolem.

A opt se položil, užívaje sladkého dolce far

niente ve vod.

Honil se za vlnami, chtje dohoniti tu i onu,

lapaje ji rukama, potopil se, chtje dosáhnouti

dna, ale bylo tu píliš hluboko, vrátil se radji

na vzduch, otásaje hlavou, jejíž vlasy a vousy

byly plny vody.

Jak tu bylo blaze!

Vidl, jaké horké odpoledne je venku. Prach

pokrýval listí strom, jež bez hnutí, jak modelo-

vané, stály podél cest. Unaven, neradi, plížili

se lidé po prašné silnici, vozy se míhaly, prach

se zdvihal a víil ve vzduchu.

Jak tu bylo blaze! Voda nebyla ani teplá,

ani studená, necítil jí skorém kolem sebe, jen

ji vonl. Ano, vonla takovou zvláštní vní
istých jezer s nedohlednými dn}n

Obeplavával malou plovárnu, kde obyejn
v tuto dobu býval sám.

Díval se na koše plovárny, jež byly zakryty

plátnou záclonou, dole úpln nepiléh ajicí.

Mimodk se tam díval, najednou se zarazil.

Pod záclonou, jež zcela nepiléhala, zasvítila

bílá, oblá ramena. Slunce je práv ozáilo a

zazáila v plné nádherné své kráse a v celé

blostí.

Nebylo pochyby, nkdo se tam koupal v koši

a byla to žena, nebo taková krásná oblá ramena

mže míti jenom žena a to jen žena mladá a

krásného tla.

Oslepovaly ho svou blostí, stále je vidl

mihati se v prostoe mezi záclonou a pažením

koše, prostorou to asi na dv dlan širokou.

Obracely se sem a tam, hned vidl šiji, po-

átky rusých vlas a zase vidl z pedu: hrdlo

a poátkjf mladých, krásných ader, skrytých

v modiém koupacím obleku.

A více nevidl: ani hlavu, ani ostatní tlo,

ta žena stála stále v jedné výši, na dn koše a stí-

kala na sebe vodu, jež šplouchajíc tvoila neve-

liké vlnky ped košem.

Stále se díval na ten kousek tla, bílý, záící,

krásný a pojala ho touha vidti ji celou: její

hlavu, oi, rety, ostatní tlo.

Kdo to je a jak sem pišla? Také se zde

koupávaly ženy, ale jen v uritou hodinu a tehdy

písná strážkyn koupelny muže sem nepustila.

Ale, tato žena asi ji žádala, bjr ji nechala

vykoupati se a strážkyn asi zapomnla na nho
a pustila ji do koupelny. Ano, takové to je.

A jaká je to žena? Je zdejší nebo cizinka?

Vidl ji již nkdy? Musí se na ni podívati

!

A pro bv se nepodíval. Jsou tu sami a žena

ta ho snad ani neuvidí.

A tiše, tichounce piplaval až ku koši, pi-

držel se za sloup a skrývaje se za vedlejším

košem, nakoukl mezerou mezi záclonou a košem

dovnit.

Stála k nmu obrácena zády. Voda sahala

jí jen nad pás, tak že mladý muž mohl vidti

lahodné obrysy jejího mladého tla, na nž pi-

lépl se lehký odv. Vidl štíhlý krk, bílá ramena

a šiji a rusé, bohaté vlasy, stoené v rulík, jen

praménky visely dolu na šiji a voda s nich

stékala.

Stála k nmu zády a postikovala se vodou,

nabírajíc ji obma rukama a házíc ji na obliej,

na adra a na hlavu.

A on, drže se sloupu, díval se na ni s tlu-

koucím srdcem. Byla tak blízko a tak krásna

a byli tu sami dva. Jak záí její tlo! Jak la-

hodné, krásné linie bok, jak ohebná, štíhlá šij

!
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Najednou se prudce obrátila a on uvidl jí

do oblieje. Byl to bílý, krásný obliej ženy asi

dvacetileté.

Pravidelné rysy brady, rázovitý, pkný nos,

malá, jemná ústa, živé, tmavomodré, rychlé oi.

Nepozorovala ho, stíkajíc vodou a on se na

ni díval, zapomínaje na vše kolem.

Jak krásná to žena! myslil si. Dosud nikdy

jsem jí zde nevidl. Kdo to je, odkud a kam
jde? Je sama zde, i s nkým?

A pojala ho touha vymrštiti se pes pažení,

pepadnouti ji, beze slova ji objati a pitisknouti

k sob její rozpoutané, mladé, krásné tlo.

Ruka, držící se sloupu, mu uklouzla a musil

uiniti rozmach, aby se udržel nad vodou.

A tu ona ho zahlédla. Zalekla se, vzkikla,

vidouc upírati se na sebe dva erné zraky pod

tmavými kadeemi, lepícími se na elo. Vzkikla

a ukryla se pod vodou až po bradu.

A v nm se probudil lovk dobe vychovaný.

Ponoil se pod vodu a vyplaval až asi po

desíti vteinách, dále od plovárny.

Tam si ulehl opt na znak jako prve a hou-

paje se na vlnách, pemýšlel.

Jaká to krásná žena! A on ji polekal. Ne-

nadála se asi, že tu kdo ji bude vidti. Ale ne-

utekla, jen pod vodu se schovala. A jaká je

krásná ! Jen jednou kdyby ji mohl ješt vidti, jen

jednou ješt

A poal plovati kolem koupelny, dívaje se

se strany na koš. Ano, byla tam posud. Byla

tam posud.

A neodvracovala se, její obliej vyzíral práv
skulinou. Dívá se ven, dívá se na nho. Ano,

není pochyby, dívá se na nho.

Zcela zpíma se na nho dívá.

Veliké, tmavomodré její oi jsou oteveny

a upírají se na nho. Ani jediný rys se nepohne

v oblieji.

Drží se rukama pažení a dívá se ven.

Nebojí se ho. Ne. Není to strach, co vyjadují

její zraky.

Zdá se v nich isti

:

Díval jsi se na mne, cizine, svýma ernýma
oima, nyní já na tebe se dívám. A nalezl-li

i

FR. KAVÁN. KLEKÁNÍ.
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tys mne krásnou, já i tebe nacházím krásným.

Líbí se mi tvé silné, hndé rám, tvé celé mužné
tlo, vznášející se klidn na vod, tvé oi, tvj

erný vlas a vousy. Líbíš se mi celý a spla
bych ti do nárue, kdyby nebylo svta. Nemohu
býti tvou, nyní ne, zde, ale dívati se mžeme
na sebe, jsme oba mladí, krásní a zdraví!

Ano, to zdálo se mu, že te v tch zracích.

A srdce jeho zaplesalo. A piplul zase blízko,

až ke koši. A ona se neukryla, tak blízko si

byli, dívajíce se na sebe plamennými zraky.

Ona nabrala vody a stíkla na nho a usmála

se, jakoby odhánla mouchu. A ten úsmv po-

zvedl ho do nebes.

Takový ženský úsmv, pi nmž zazáil celý

její obliej a celé tlo její.

A stíkali na sebe jako malé dti, smáli se,

oba rozehátí tou hrou. Nepozorovala, že se její

šat uvolnil a krásná mladá její adra se objevila.

Tak byla zaujata hrou. Vlasy její se uvolnily a

spadly jako háv na její šiji. Chtla je pipevniti

a tu teprvé si všimla, že s ní šat skorém spadl.

Zardla se a ponoila se opt až po bradu do

vody. A upevnivši si šat, ješt jednou na stíkla

a obrátila se k východu. Díval se za ní jak vy-

stupuje z vody, jak její bosé, malé nožky capají

po schdkách. Než zmizela v kabin, ješt se

ohlédla a pohrozivši mu prstem, usmála se na.
Cítil i v chladné vod, jak mu krev rychleji

proudí, jak mu srdce buší.

Jaká to krásná a podivná žena ! A umínil si,

že pjde za ní a ekne jí to, jak je krásná a

jak mu je drahá.

Vešel do své kabiny a íychle se oblékl.

Pešel spšn mstek a byl na silnici. Vedle

silnice, hned naproti koupeln, byla stinná, ka-

štanová zahrada s nepatrnou restaurací.

Vešel tam a usednuv do stínu jednoho stromu,

umínil si tam ekati. Skulinami v živém plot

vidl koupelnu.

Poruil si sklenici vína a v oekávání díval

se na mstek, vedoucí ku koupeln.

V pkné, stinné zahrad bylo prázdno, jen

u jednoho stolu sedl starý jakýsi pán, pokuuje
doutník a ta noviny.

Mladý muž se na zadíval. Dle obleku byl

to asi cizinec, odv jeho byl jednoduchý, ale z drahé

látky. Ml dlouhé šedivé vousy, unavený, vrás-

ý, rázovitý obliej, šedivé, pímé oi byy
ukryty za skly skipce s kostnou obrubou.

Pozvedl své zraky, pemil mladíka rychlým

pohledem a nestaraje se již o nho, zabral se

znovu do novin.

Také tento se o nho píliš nestaral.

Byl zcela zaujat pozorováním mstku, po

nmž mla pijíti.

Konen, ano, to je ona. Pevnými, drobnými

krky vykraovala si po mstku. Byla odna
v šedou, vlnnou sukni, v svtlou blzu, pes
ruku nesla krátký pláštík, na hlav mla mkký,
plstný klobouek s peím.

Pešla pes mstek, vyšla na silnici, ale nešla

dále, ne, šla sem, do zahrady. Její kroky zachu-

ply v písku. Kráejíc kolem mladého muže,

podívala se na se strany neudiveným, krátkým

pohledem, jakoby chtla íci: »Aha, tys zde.

Vdla jsem, že zde budeš«. A kráela pímo
k starci. Jeho lhostejný obliej rázem oživl. Oi
jeho se zaleskly a vpíjely se do mladistvého,

svžího zjevu ženy.

Pohladil ji po tvái a pišoupl jí židli.

Mladý muž neslyšel, co spolu mluvili, ale

z celého jich poínání seznal, že jsou to manželé.

On jí krájel jídlo, naléval víno, hladil ji po

vlasech, mladý muž slyšel v duchu nžná slova,

plynoucí ze suchých, tenkých jeho rt.

Chvílemi se staec na podíval, ale ne lho-

stejným pohledem, ale jaksi výsmšn.

A hru mladého muže se zúžila lítostí.

Tedy jeho je, pemýšlel, jeho, zcela jeho,

v celé své kráse, již jsem vidl. Jak je to možno.

Jak je to možno, že to krásné, vznešené tlo

chvje se v smyslném objetí tohoto starce?

A jak je krásná!

A dívaje se na ni, vidl ji, ne jak zde sedí

v stízlivém, jednoduchém odvu, ale tak, jak

ji vidl dole ve vod, poloobnaženou.

A ona cítila jeho pohledy, obrátila se asem
a vrhla mu krátký, dvrný, významný pohled.

To je mj muž, zdály se její zraky mluviti.

On je tak dobrý, tak starostlivý. Ale ty jsi krá-

snjší, tvé sndé páže jsou tak silný a tvj

pohled tak plamenný a vlasy a vousy tvé t ik

erné a mkké. Ale svt, ale svt . . .
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A bylo mu opt blaze. Vdl: tam toho je

ženou, ale je blíže jemu, cizinci, který ji vidl

v celé kráse a neukrývala se ped ním, popá-

vajíc mu aspo toho štstí, vidti ji.

Dopili, staec zaplatil a odcházeli. A když

šli kolem mladého muže, opt se na podívala,

krátce, ale dvrn. A i on zaplatil a vyšel za

nimi.

Šli po silnici, smrem ku mstu. Ona, jako

by byla unavena, opírala se o jeho rám, dívajíc

se v myšlénkách ped sebe na chodník.

Mladý muž sledoval jich kroky v písku, jeho

široké, hluboce proboené a její malé, jen na

povrchu otištné. A šel za nimi stále.

Šli pes námstí a pak postranními ulikami,

bez cíle, jak bylo ihned poznati. Nechtlo se jim

asi dosud domtí a tak bloudili sem a tam.

A on za nimi jako stín.

Hned na poátku ona tušila, že za nimi jde.

Cítila to. Obrátila k nmu na okamžik obliej

aspo z profilu, tváíc se, jakoby se nkam na

stranu dívala. Ale i staec jej pozoroval. Zastavil

se s ní pojednou, dívaje se zamraen, chtl ho

snad nechati pedejiti. Ale mladý muž uhnul do

postranní uliky a znaje dobe všecky ulice

msta, vynoil se pojednou opt za nimi, nepo-

zorován.

To jest, staec ho nepozoroval. Ona vdla,
že jde za nimi. Vdla, že za nimi pjde bh
ví až kam, stále že bude obcházeti kolem hotelu

kde bydlí, dívati se na okna.

Jak pak by za ní nešel! Stále si ji pedsta-

voval, jak ji vidl tam v koupeln s tím nebo-

jácným, plným pohledem, jenž ho k ní pímo
vyzýval.

Sejde se s ní a vše jí ekne a ona položí

krásnou svou hlavu na jeho rám a bude jeho.

Staec usne, takoví starci rádi spí a oni

pjdou v kraj, ven, do les a budou se objímati

a radovati se z toho, že se poznali.

A plížil se za nimi, hotov zakrýti se za dm,
kdyby se staec ohlédl. Nebál se ho, ne, ale

roziloval ho ironický, sebevdomý jeho úsmv.
Vysmívá se mi, bouilo to v nm, vysmívá

se, nazývaje mé poínání pošetilým, u vdomí
svých práv na tuto ženu. On ji mže každým
okamžikem políbiti, obejmouti ji a já se na ni

ani dívati nesmím.

A protivil se mu ten staec, protivil se mu
jeho klidný, spokojený obliej, šosácký krok,

bystré, lhostejné jeho pohledy.

Jak s ním mže ona žiti, pemýšlel. Ona,

taková živá, ilá, rozkošná.

A vzpomnl si opt na její tlo, jako mramor
bílé, skvlé, záivé, polité vodou, na pohyby

její šije a nahých ramenou a horko se mu roz-

lévalo žilami.

A oni šli lesem na vrch a on za nimi.

Na vrchu byla vž, odkud poskytoval se

velkolepý pohled do krajiny.

Tam oni šli a mladý muž za nimi. A nechal

je vystoupiti na vž a pak výstupová! sám.

Kolem vže byla pavláka.

Staec opel se o zábradlí a díval se kukátkem

dol, do svta. Ona se též dívala, ale byla roz-

tržitá. Tušila, že neznámý mladík je na druhé

stran vže.

A jakoby ji bavila pavláka, obcházela po

ní a stála mu pojednou tváí v tvá.

Zarazil se a dech se v nm zatajil.

»Kde vás mohu vidti, mluviti s vámi ?«

pravil palc perývan.
»Bydlíme v hotelu »Kreuz« a veeíme v jí-

deln. Ale nyní, jdte, prosím vas, jdte, mj
muž . . . « a obrátivši se, kynula mu vlídn

hlavou.

A on, poslechl, jako malé dít poslechl a

pospíchal dol, pln radosti a sladkých pedtuch.

V uších mu znla dosud její slova, cítil vni
její bytosti a úsmv její záil do jeho myšlének.

A vydal se zpátky do msta.

Zašel do hotelu u »Kreuze« a vyptával se

na n sklepníka. Byl to jakýsi továrník z Mann-

heimu s paní. Bydleli zde již asi týden, ve dne

chodili po okolí a veer zde veeívali v jídeln.

Odmnil sklepníka a vyšel ven.

Chodil po behu jezera a myslil jen na ni.

Koupil ši ji, ten Kroesus, myslil si. Ano, za-

koupil ji, její tlo zakoupil, ale ne její duši. Ta
je volná a touží po lásce, po mužné, veliké

lásce, sní o ní a vše obtuje tomu, kdo v ní

vzbudí láska. Její obliej je obliej ženy, která

vše podstoupí pro lásku, nieho se nebojí, ]e

vynalézavá, podnikává.
(Píšt konec.)
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UŽ NEMILUJI . . .

XJž nemiluji dálky, vno, neurito.

Kolikrát už mi sny mé v nich zabloudily !

A já se bojím o n, je mi jich líto,

a já chci taky chytat paprsek slunce bílý,

aby mi vzbudil a zahál všechno, co únavou spito,

a já chci také zdravé teplo síly.

Ach dálky, temno, nekoneno, moe . . .

však na všem chorá, vysílená tíha

a smutný klid vyboueného hoe.

A cítíš, víš to : dál, tam kdesi íhá
šílenství erné, které nemá zoe,

snad daleko — však ono íhá, íhá!

Ó ne, už nemiluji dálky, neurito.

Má duše bledá mi v nich zabloudila,

a jak jdu za ní, kolem pláem zní to

a já se bojím, moje duše bílá

mi na vždy, na vždy, na vždy zabloudila

a mn je smutno, neho tolik líto,

a já už vím, má duše zabloudila.



357 »V0 L NE SMERY«

Za modrou rží

Cekali slunce — já se v západ vydal.

Miluji noc, a konen znám svj cíl.

Já ve svých snech jsem modrou rži vídal

a za ní jdu te v íši vil.

Pod paprsky mé smutné hvzdy bledé

vzkvetla mi v dálce neznámé.

Le já jdu jist. Touha mne vede

a cítím, ona neklame.

Vzpomínám : za mnou jitro vzplálo

v tisíci barev duhových —
však jak to vše malé a jak to vše málo!

A i hlas vzpomínek ztich.

Klid kol i v duši. A jak lehko kráím.

A pec jsem vyšel dávno tak!

Však náhle úzkost: zda životem staím?

A hvzdu mou zastel temný mrak.

Tak dávno jsem vyšel! Dojdu k ili,

má modrá rže, nezvadne dív?

Mj Bože, jen aspo tolik síly

bych zdáli spatil její div!

Však jaká noc te! A v mé nitro

napadla taková smutná tíž . . .

já opustil život, opustil jitro

a nikdy nedojdu cíle již.

358
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Nálada v nemoci.

Omutek, který nezoufá a nemá co oplakávat,

smutek toho, jejž opustil Bh a neopustila víra,

smutek vzkvetlého kraje, jenž celý snhem je zavát,

takový smutek se v duši mou vtírá.

Oloupen o svobodu, o zdraví okraden —
co jsem pec v duši své našel nových a neznámých kvt;
ba pamatuji, pamatuji den,

kdy úsmv jsem pistih na svém retu.

Ale to všechno tak dávno. Nyní zbyl

jen smutek naposledy.

Na všechno uleh, všechno mi otrávil

takový tíživý, umdlený smutek šedý.

LOTHAR SUCHÝ.

V ŽENY. — NAPSAL V. OTO-
MAR. (Pokraování.)

A za bábou se zavely dvée.

S jásotem, jejž nebylo slyšet, nebo radost'

jí zadrhla hrdlo, vyšla Cíli s Miloušem ven.

Sedli do koáru, zabalila dít a koí práskl

do koní. — —
Po njakém ase jela s Miloušem, když hodn

zle vypadal, opt k báb.
Milouš byl šeredný, že nemoh’ h vypadat.

»Tak je to dobe, « ekla bába. Dala nové

masti, nové bylinky a jakoby nic, vzala si obálku,

kterou jí podstrila ili.

Za njaký as hoch se vyloupal a jen zbyl

mu zánt v oích.

Doktor, kterého mli stále, divil se, že nemoc

se hojí a sám kapal mu cosi do oí, aby mu
zrak zachoval.

Konen i to se podailo a následky šarlachu

byly zažehnány až na to, že dít bylo velice

slabé.

»Víte co,« ekl jednoho dne léka Václavovi,

» pošlete svou paní i s díttem nkam hezky da-

leko do les. Budou toho oba potebovat, aby

se zotavili.

«

Václav pivolil a tak se stalo, že na njaký

as »ovdovl«.

To bylo ku konci kvtna.

XI.

Byl opt sám.

Jeho matka, unavená stáím a ponkud i chu-

javá, obývala svj pokoj v zadu, s vyhlídkou

na zámek, zvedající se vysoko nad zelenými

vály, podepenými dole hradební zdí s pilíi na

polo zícenými. Neopouštla tém pokoje toho,

nalézajíc obliby jen v tichu své komnaty; ze

svta stail jí kus nebe, omezený rámcem okna,

s tou zvolna mnící se vyhlídkou na zámek,

jehož korouhve na ervených stechách otáely

se dle vtru. Tšilo ji íst zbožné a staré knihy,

dumat o minulosti, pedpovídat poasí; veer
vždy pozorovat západ slunce a modlit se za svj
konec, jejž ekala již dlouho a který se zvolna

a stále blížil.

S touto bytostí, která jej mla ráda celý jeho

život, s matkou svou, šastnou a smutnou, vící
v nebe po smrti, jejížto duše sotva se dotýkala

zem, s touto ženou, tichou celý svj život, byl

nyní Václav opt sám, jako ped svatbou. Ale

nebylo tomu tak, jako tehdy.

Tehdy — to bylo tolik nadjí kypících ! Tehdy

byl vysoko a rovnal se bohm. A dnes?

První noc, když odjela ili s Miloušem, —
jakkoli spal bez probuzení následkem dlouho-

trvající, nastádané únavy, pece to nebyla noc

odpoinku, ale divoká orgie sn a hrzných vi-

dní, s nimiž zápasil.
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Dlouhé hbitovy s bílými kíži a pomníky

ve svitu msíce. A tmavý chrám, kde u oltáe

stála ada ern zahalených knzi, z nichž jeden

— o hrza — místo hostie pozvedl do vzduchu

jeho dít, zalité bolestnými vedy a hnusné.

A všichni vztahují své ruce po nm a chtí je

rozsápat. Chce bránit své dít proti nim a v úzko-

stech umírá sám. To nejsou knží. Jsou to pí-

šerní kostlivci a z bílých lebek zejí mu vstíc

tmavé, smrtící zory. Chce volat a nemže. Chce

prosit Spasitele, který na kíži se vznáší, tichý

prosted všech hrz; . . . vrhá se v šíleném bolu

pro své dít, aby je vyrval, ale erný dav jej

obstoupil a tmavý mrak zahalil. Omdlévá, zem
se rozestupuje pod ním, ítí se dol v ernou
noc . . . Ale v poslední chvíli podaí se mu do-

stat se k Spasiteli, obejmout kíž v smrtelných

úzkostech a keovit jej sevít.

Jest uštván a zdrcen, ale nad ním vznáší se

arovný, bílý fantom. Je mu, že velká Nha jej

objímá, cosi teplého a záivého se ho dotýká.

» Ježíši Kriste, « volá tesoucími se rty a celá

duše jeho utápí se ve sladkém a novém pro
moi tepla a štstí.

Ježíši Kriste ! A hle, ten velký a bílý Sen

sklání se k nmu, objímá jej a zahívá na svém

božském srdci. A teplo, teplo rozlévá se žilami

Václava a rozkoš a štstí plní jej sladkým celo-

váním . . .

Procitl ze sna, nevda o tom. Slunce, teplé

a záící házelo jemu ranní svj pozdrav do oken.

Zlaté vlasy svých paprsk rozlilo vlnivým prou-

dem po oblieji Václava a divoký, hrzný sen

pešel v rozkošné jitro.

Slunce, ty bože Inkv ! Jak možno se zdržet

a neklesnout ped tebou ve zbožné modlitb

!

Ty nehynoucí, který svítíš od poátku v tmách

bloudícímu lidstvu. Ty daleký, aby nikdo nemohl

t poskvrnit a vzatý, aby se ti nikdo nemoh’

piblížit. Veliké, veliké slunce . . . záící zázraku

božství, který se šineš tichounce nekoneným
vesmírem. Kam jdem, kam všichni jdem? Vždy

za tebou. Za tebou v neznámou nadj. Z neko-

nena v nekoneno

!

Slunce, velebné, hoící slunce ! Zda nejsi ty

symbolem lásky, jíž žijeme všichni? Symbolem
lásky, z níž proudí a heje život?

O kde jsou ty doby nejkrasších, mladých let,

když ty jsi svítilo teplej a láska hála víc duši 0

Kde jsou ?

A Václav bezdky zavel oi a oddal se snní.

Ta krásná jitra májová, jež ped lety prožil, na-

jednou vyhoupla se mu ped oi. Ohromná modrá

kopule nebes, kvetoucí louky, tpytivé rosou.

Skivani, pjící své roulady ve vzduchu. A vzduch

byl tak vlahý a svží. A slunce tak hezky sví-

tilo . . .

Vzpomnl na ty doby a bylo mu, jakoby

opt na prázdniny pijel k své matce. Zase je

doma, zas budou spolu —- to štstí

!

Jakoby temný mrak, jenž až dosud zastíral

mu to slunce, jej líbající, se náhle byl roztrhl,

tu pochopil, že opt je kvten a jaro, jaro !

A touha lásky, které až dosud byl nepoznal,

zachvátila jej úpln. Vždy místo ní, kterou ekal
po boku ili, našel jen hrzu a rozklad — ubohé

dít, o které není co stát, jak doktor se vyjádil.

Ale on ví, že jeho dít se pozdraví
;
pozdraví

v tom jarním, jásajícím slunci, tam v zelených

lesích. A zdravo vrátí se domu a svží zas bude

i ili. O nadj ! O nové žití

!

A plný štstí, že ped ním leží zase smavá
jitra, vyšel na procházku. Hle, jak daleko již

pokroilo jaro ! Jak usmívá se na nj celá zem !

O tom ani nevdl. Všechen ten as do dneška

prožil v hrzách a ve tmách. A nyní svtlo a

radost a slunce !

— —
V kancelái klidn minuly mu úední hodin}/

a potom opt se prošel. Ale na veer, když

k západu schýlilo se svtlo nebes, tu pišel do

pokoje své matky a smutno, smutno bylo mu
v duši.

»Stýská se mi«, jal se naíkat tiše, a jakási

úzkost zmítala jeho duší. Poal soumrak.

Jeho matka sedla u okna a v jejím pozadí

za vysokými vály hasly ervánky —
»Bývá i h, hochu, « pravila a jala se ho

tšit.

Vyprávla mu, co sama zkusila. Muž její

bojoval celý svj život. Mli z poátku málo,

potom však, dík otcov píli, mli se vždy lip

a lip. Unavil se životem a umel, konila matka.

»Jak je ti dobe, že nemusíš se tak dít, jako

tvj otec,« v takový asi smj/sl vyznla ta drobná

historka z úst staré paní. Václav jí tak porozuml.
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»Ale není mi dobe, není mi dobe, « naíkal

v duchu. »Ach, také mne snad vše pemže
a eká mne smrt.«

»Co dlat ?« ptal se matky. »Mám jít za Cíli ?«

»Snad abys jí psal a zatím pokej, « ekla

mu matka.

Dal se tedy do psaní a psal i Julovi.

Tu tetího dne k podivení Václavov navštívil

jej sám Jula.

»Prosím t, love, jak to vypadáš ?« oslovil

Václava, prohlížeje si jej od hlavy k pat.

»Vždy ty šedivíš !«

»Není divu«, ekl trpce Václav. »Mnohojsem

zkusil.

«

»Ale to tak nejde dál,« s drazem hovoil

Jula. »Pro si dláš starosti? Vidl jsem vera

tvou paní. Hochovi se daí, je úpln spokojena.

Nepsala ti? Tší se, že co nejdíve pijede.

«

»A jak jsi pišel tam — k ní?« ptal se Václav.

»Te trochu cestuji. Jel jsem kolem a ekl

jsem si, že se musím podívat, co na vci je,

\

když mi tak hrozné vci píšeš. Ale opravdu, jsi

blázínek, hochu, to ti povídám.

«

»A Milouše jsi taky vidl ?« ptal se Václav

a prošel se pokojem. »No — a jaký z nj bude

hoch!« slyšel odpov a podíval se v okno.

Bylo venku hezky a v nm samém se vyjasnilo.

»A co tu budeš dlat ?« obrátil se náhle

k Julovi. »Poslední dobou navštvuješ piln naše

msto.

«

»Dokud jsem byl v cizin, tak to nešlo,

«

pravil Jula. »Za to si to nyní vynahradím. Chci

konen také nco užít. Obdržel jsem pozvání,

abych se súastnil dnes odpoledne výletu do

lesa. Bude-li ti libo, pipoj se ke mn. Radím

ti to, ba pikázal bych ti to, kdybych byl doktorem.

Špatn vypadáš. Máš chodit denn do lesa.«

»Jací jsou to lidé, jaká spolenost ?«

»Samí známí. Tak trochu jako na Stelnici

tenkrát — pamatuješ ?«

»Jako na Stelnici? zaervenal se Václav.

»To tam nepjdu.

«

G. ZOULA. LEDA.
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»Ale blázínku, « vykikl Jula a dal se do

nehorázného smíchu. »Vilma s sebou nepjde,

neboj se.«

Václav se na nj podíval. »Nežertuj,« ekl,

»mn není do žertu.

«

Jula bubnoval prsty po stole. »Tak pjdeš —
nepjdeš? Odpoledne jsem tu ve dv hodiny

a do té doby se rozhodni.

«

Vytáhl z kapsy hodinky. »Te máš jedenáct.

Pjdu zatím za svou záležitostí a odpoledne —
na shledanou. Sice mne tu vícekráte neuvidíš

a nedozvíš se ani slova ode mne, co dlá Cíli

a Milouš. Na zdar!« Odešel.

XII.

Nezbývalo Václavovi, nežli jít na výlet. Ani

vymluvit se neml na co, nebo náhodou ml
odpoledne prázdno; pokal tedy na Julu asre-

signací hodného lovka vydal se s ním na cestu.

Den byl promnlivý. Oblaka bílá a šedá honila

se po nebi, ale celý kraj dýchal svžestí ve stínu

pelétavých mraen. A když slunce jimi vysvitlo,

do dálky zaplála žlu polí, zele luk a modro

les.

Tam ty lesy, zahalené vzdušným pláštm —
jak lákaly Václava!

Tam vždycky rád chodíval; na brouky, na

kvtiny, když chystal si pro školu sbírky; tam

poznal kde kterého ptáka, zpváka i škodnou

;

tam zažili ty krásné studentské výlety, které se

víc nevrátí a jimž nynjší se nemohou vyrovnat.

A lesy rozumly Václavovi; když pišel mezi

n, zahrnuly jej svým stínem, svou vní a kou-

zlem samoty. Ve vrkání holuba, houkání dudka

a hlasu much, tanících ve vzduchu mezi kmeny,

bylo slyšeti píse

:

Jsme ostrovy duším opuštným a zemdleným.

Chytáme paprsky slunce do svých vtví a list

a stásáme s korun svých opojení vyššího, dale-

kého svta do hnízd a do srdce a všade, kde

vzejít má nový život.

Koupáme hlavy své v moi vtrném, které

nám vypráví báje o bratrských, vzdálených prale-

sích, kde silnji bije tepna zem; slyšíme pohádky

o krajích neznámých, kam nepišla noha lovka.
Máme svá tajemství, svá zákoutí, kde je mnoho

lásky a umírání. Stásáme dešt s oblouk du-

hových, když rozklenou se nad námi. Pijeme

pozdrav ten s vysokých mrak, jež zrodily se

v nitru bratí našich u moe. Stavíme bouím
hrd se vstíc, podobni harfám, na kterých kouzlí

lkavé své písn. A nejvíc nás dojímají okamžiky

velkého ticha, svaté hodiny polední, když usí-

náme ve mdlob svých vní
;
pak veery, kdy

ervánky nás polévají; a plnoci, kdy mlhy taní

na pasekách a naše Panna projíždí se na jelenu

v paprscích msíce. Nemilujeme však noci, kdy

stelné rány nás probouzejí ze spánku a v usmí-

vání jitra rudne krev zabitých. — —

I slyšel Václav tuto píse lesa a hlas jeho

duše chtl ji doprovázet.

Tu však obrátil se k nmá Jula, a vyndávaje

z kapsy pouzdro na doutníky, ptal se ho, nechce-li

kouit? Když slyšel, že ne, zapálil si sám a vde-

chuje labužnicky dým doutníku, pravil:

»To zde voní krásn v tom lese. Já mám
veržinku a ty máš žínku. Dobrá, že jsem si

vzpoml. Nco o tvé paní. Smím mluvit upímn ?«

A když Václav souhlasil, pokraoval: »Tvá pani

je jedna z tch, které za svobodna nepoznaly

neštstí; tu když se vdají, diví se, když njaké

pijde. Jejich názor 11a život je vskutku dobrácký.

Když potká je v manželství zlý osud, myslí
si, že muž je vším vinen. Vyrostou v myšlénce,

my muži že jsme všemohoucí a zatím vládnou

námi práv tak podivné síly, jako vším na

svt. Tžko je takovým dtem nco vymluvit.

Ale já myslím, tvá paní není práv nejhorší.

Když jsem s ní mluvil, pivítala mne dosti mile

a musím íci, že se dovedla ovládat. Doufá, že

se vrátí co nejdíve k tob a to jí dodává síly.

«

Václav šel mlky s ním a Jula dokonil:

»Ta krajina, kde mešká s hošíkem, není tak

pkná jako jiná, o které vím. To je na druhé

stran odtud (ukázal)
,
vlakem za malou pl

hodiny se tam lze dostati. Jsou tam bukové

a jehlinaté lesy s tichou vesnikou. Mám tam

píbuzného lesníka, s kterým obas byl jsem na

honu. Je tam také rybník, na kterém se stílí

kaeny. Myslím, že ješt letos dostanu dovolenou

a pak tam hodlám nkolik pkných dní ztrávit.«

Václav jej poslouchal roztržit.

(Píšt dále.)
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— Velice interessantní snmovní referát pináší v po-

sledním ísle 17. »Kunst f. Alle.« Ponvadž referát tento vý-

born charakterisuje umlecké pomry tak malé zem jako

jsou Bavory, dovolujeme si jej pinésti v doslovném pe-

kladu, co malé porovnání s pomry našimi:

R. Mnichov. Dne 21. a 22. dubna jednalo se ve sn-

movn bavorské o ásti rozpotu ministeria kultu, vztahují-

cího se ku státní podpoe umní výtvarných. Vládou do roz-

potu dané sumy byly beze všeho povoleny. Mimo akademii

výtvarných umní, pro kterou roní píspvek 200.000 marku

v rozpotu min. kultu stanoven jest, sluší zde uvésti sumy

70.000 marku jako píspvek galeriím, pak 25.000 m. kabi-

netu mdirytin a kreseb. V poslední sum obsažena je po-

ložka roních 8500 m. na zakupování mdirytin a kreseb a

byl ze samého stedu posl.v.c dán popud, aby tato suma

píšt byla zvýšena, aby kabinetu bylo umožnno, sbírky co

možná brzy doplniti. Ministr také vskutku pislíbil pro píští

rozpoet zvýšení této položky. Pod názvem »na podporu a

povznesení umní« vložena do rozpotu další položka 60.000 m.

za úelem podporování sochaství a malíství v rozliných

ástech zem i dávají se z toho píspvky na pomníky, fon-

tány, kostelní obrazy, malovaná okna, výzdobu starožitných

radnic atd.; dále roních 100.000 m. na získání výtených

umleckých dl, zvlášt pro státní umlecké sbírky. Z této

sumy mají jako až dosud hlavn díla moderních umlc
zvlášt z internacionálních a výroních výstav v Mnichov

kupována býti. Pro povznesení tchto pravidelných internatio-

nalních výstav je mimo to do rozpotu zaadna položka

8500 m.

Mimo tyto v rozpotu obsažené položky jsou ministeriu

k disposici úroky z umleckého fondu 18— 19.000 M., jichž

se vtšinou na zakupování v atelierech a na dražbách po-

užívá. Všeobecné debatty o výši rozpotu k úelm výtvar-

ných umní byly letos ponkud živjší a stály prmrn
mnohem výše než v dívjších letech.

Poslanec Dr. Deinhard vytýkal zpsob, jakým obrazy

v nové pinakothece rozvšeny jsou, beze všeho totiž celko-

vého, systematického a historického poadu. Ministr uznával

tyto nedostatky a podotkl, že nová pinakotheka pozvolna se

pepluje, ímž se stává, že pi nesystematickém všení nej-

rznjších obraz, jeden obraz druhý ubíjí.

Ministr sdlil, že v nedaleké dob bude nutno zabývati

se myšlénkou, aby pro státem zakoupená díla nové a lepší

místnosti se opatily. — Poslanec v. Vollmar podrobil v dlouhé

ei, ostré kritice nkterá nov koupená díla, zvláš Uhdeovo

>na nebe vstoupení ;« nebo tento obroz od samotných cti-

tel Uhdea považován je za slabší jeho dilo; a tím, že Uhde

dal se komisí pro zakupování pohnouti ku pemalování hlavní

figury, vci pomoženo nebylo. Vollmar pozastavoval se také

nad cenou 25.000 m. a podotýkal, že obnos ten považován
jest od umlc vynikajících, kteí pinakothece díla svoje pro-

dávají, dnes za jakousi taxu, a že pokládá se jaksi za vc
ctí, neprodávati levnji než za 25.000 m.

Poukazoval naproti tomu na Francii, kde umlci est,

býti v Luxembourgu zastoupen, také za nco si cení, tak že

stát pomrn levnji umlecká díla získává. Zvlášt vytýkal

Vollmar, že nebyla v pedešlém roku zakoupena plastická

grupa prof. Christ. Rotha, ve sklenném paláci vystavená,

která proto, že pedstavuje scénu z rodinného života dlni-

ckého, pro pijmutí do Glypthotheky za hodna uznána ne-

byla. Vollmar navrhoval, aby komise pro zakupování, která

dosud pro každou výstavu zvláš byla volena, ustanovena
byla jednou pro vždy. Ministr nepistoupil však na poslední

návrh, poukazuje na rozbroje mezi mnichovskými umlci;
takovéto stálé komisi, dána by píliš veliká moc do rukou.

Ministr obhajoval koupi Uhdeova obrazu, pro který, se když
hlavní figura byla pemalována komise velkou vtšinou vy-

jádila. O taxe za obraz nemže býti ei, v nkterých pí-
padech bylo již více, v mnohých ale za vynikající vci také

mén zaplaceno.

Ve Francii uskuteují se podobné koup daleko snad-

nji, nebo stává tam jen jediná státní galerie, kdežto v N-
mecku jest jich celá ada a tyto by konkurencí mezi sebou

ceny do výše vyhánly. Proti poslancm Dr. Deinhardovi a

Kohlovi obhajuje ministr dále povolání Stucka a Zúgela na
akademii; Zúgel jest dnes uznan nejjepším malíem zvíat

v Nmecku a nezískat Stucka za professora akademie bylo

by híchem pro ministra kultu.

Dílo Rothovo nebylo navrženo komisi z ist umleckých
dvod, nebo má své velké vady. Pi odstavci generální

konservato umleckých památek a starožitností barovských,

v nmž jest ron na inventarisování umleckých památek

7000 marek a na udržování kostelních a jiných umleckých
a historických památek zemských 20.009 marek povoleno,

rozpedla se ješt živjší debata k vli zasahování státních

úad do restauraních prací historicky a umlecky interes-

santních kostelních staveb, pi emž stžováno se strany kleri-

kální na pílišný vliv, který si státní úady dovolují a doža-

dováno pibrání církevních znalc; pí tom odkryto klerikály

nkolik povedených kousk státní stavební byrokracie.

— ZE »SECESSE« VÍDESKÉ podáváme ješt malou

ale velice zajímavou statistiku. Od zahájení výstavy do

15. kvtna zakoupena celá ada umleckých dl následujících

autor: C. Moll, John Alexandr, Piere Legard. A. Roli, R. Alt,
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E. Jettel, Walton, H. Muhrman, A. Berton, A. Hólzel, J. Engel-

hardt, M. Pirner, E. Stahr, G. Klimt, L'Hermitte, Jules de Koll-

man, W. Strang, F. Knopff 8 kus!), H. Tichý, F. Hohen-

berger, L. Siegmundt, A. Mucha, Moller-Schonheyder, Kruis,

Th. Axentowitz, H. Bartels, Piere Jeaninot, Giovani Segantini,

(5 kus!), F. Štuek celkem 46 obraz, 4 litografie od E. Gras-

seta a 1 barevné sgrafito od W. Crane. Dále rzné plastiky

vesms bronzy i stíbené od G. Framptona, F. Štka,
Van den Stappena, Carabina 4 kusy, od Charpentiera 14 kus
rzných relie a 9 prací C. Meuniera, celkem 32 plastik

a 20 rzných dekorativních pedmt jako koberce, výšivky,

nádobky, vázy, lampy a p. Vysoký poet zakoupených dl
pekvapuje tím více, známe-li práce a jména autor a srov-

náme-li, jak celkem slabé vci se kupují v »Kúnstlerhause«,

pro »Secessi« je to úspch potšitelný.

VÝSTAVY.

UMLECKÁ VÝSTAVA KRASOUMNÉ JEDNOTY V RU-
DOLFINU. Cekali jsme letos zvdav na výstavu Rud.

a mli jsme k tomu jist plné právo. V posledním roce

vzbudil se i u nás nepopirateln znaný interess pro

moderní smry v umní, psalo se a diskutovalo mnoho

veejn o požadavcích, jaké na moderní umleckou

výstavu iníme, a mžeme bez pepínání íci, že

práv Mánes vykonal v tomto smru kus práce nejen

theoretickými diskusemi, ale i prakticky svou výstavkou,

kde ukázal, pokud pi skromných rozmrech Topiova

Salonu možno bylo, jak si takovou výstavu pibližn

pedstavuje. Bylo tedy zcela pirozené oekávání, že

Krasoumná jednota konen jednou pochopí svoje po-

vinnosti ne k eskému umní — pro ty jevila vždy velmi

málo smyslu —- ale aspo k modernímu umní vbec.

Nco neuritého o této nutnosti kmitalo patrn letos

svdomím pán z výstavního komitétu, jistá snaha

tu byla, to je ne popíratelno, ale co platna všechna

dobrá vle, kde schází porozumní.

Tak vyšla ze všeho jen jedna novota, to kuriosní

uspoádání velkého sálu, rozdlení na malá oddlení,

nejvíc ješt tak stájím v šlechtických konírnách se

podobající. Vdí snahou bylo nejen vyhovti tomu

již kiícímu požadavku dvouadového zavšování

obraz, ale také vtsnati zase mermomocí do malých

místností Rudolfínských na 755 umleckých dl.

Upozorujeme letos optn na tento nepomr oproti

výstavám vídeským, kde i v zastaralém »Kúnstler-

hause« letos umístno v 25 sálech pouze 691 um-
leckých dl, nehledíme-li ani ku vzorné výstav secesse,

která po vtšin zachovávajíc systém jednoadový,

umístila ve 12 sálech 534 pedmt z nichž skoro

polovina pipadá na menší kresby a pedmty dekora-

tivní umleckého prmyslu.

K radikálnímu prostedku, který by jedin po-

mohl, neúprosné jury, která by vyhodila všechnu tu

hrznou prostednost a kladla skuten umlecké po-

žadavky — k tomu se krasoumná jednota ani letos

neodhodlala.

V jury i výstavní komissi musili by míti ovšem

rozhodující slovo umlci, aby bylo možno nco takového,

ale tomu tak není.

Ne, že by snad nebylo v jury opravdové snahy uspo-

ádat jednou výstavu ponkud vyššího umleckého niveau,

u jednotlivc z nich by ta vle byla, ale tíští se vždy

o vn známou tvrdošíjnost' správy Krasoumná jednoty,

která ve vcích umní pražského považuje se za neomylnou.

A tak stane-li se mnohdy, že nkdo z jury ohradí se pi-

jmutí slabší práce, konstatuje se, že autor osobn byl

pozván dle stanov spolenosti nepodléhá jury a správa

jednoty tak pes hlasy umlc rozhoduje o jakosti svých

výstav. Je-li pípad mnohdy tak kiklavým, že jury navrhne,

aby umlec ten pro píšt zván nebyl — mlky se k tomu

svolí, uplyne rok zapomenutí a starý šlendrián pijde znovu

do proudu.

Nechceme ostatn bráti jury v úplnou ochranu dobe

vdouce, že by energické vystoupení muselo míti aspo á-

steného výsledku. Je v tom ale zase kus staré naší povahy,

že vi cizímu podniku a jeho spoleensky vysoce posta-

veným funkcionám této energie se nám nedostává, že tam
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pichází se vždy s ochotou i povolností vstíc, že všechnu

tu práci, kterou zasedání v jury spotebuje, elní umlci

naši rádi vnují — vždy spolupsobí — kdežto v podnicích

ist národních, jmenujeme jen súastnní se porad um-
lectva eského o výstavách v Paíži a ve Vídni, nebylo

možno shlédnouti je v jednom šiku.

Spolenos Rudolfínská je si také touto ochotou jista

a na ni valn heší. A najde-li se mezi mladšími nkdy ta-

kový nerozuma, který dobe jsa o prbhu práce jury spraven,

volbu na nho pipadnuvší nepovažuje za vyznamenání, a

lenství jury z píin tch nevezme — neuvede to spolenos

nijak do rozpak; má v zásob vždy umlce, kteí v ochot

své ješt ji podporují.

A tak je letošní výstava vlastn stejn slabá,

ne-li slabší výstav pedcházejících.

Staré stesky musíme opakovati znova:

Z ciziny nedovede si Krasoumná jednota opa-

titi nic tém, co by zahranin hnutí charakteri-

sovalo, a zabloudí-li sem co moderního zvláštní

náhodou, povsí se to tak, aby si toho pokud

možno nikdo nevšiml. Vedle dobrých prací lidí

domácích postoupí se lepší místo protžovaným

amatérským obrázkm atd.

Ale ovšem, pro koho by se namáhala Kraso-

umná jednota? Pro naše publikum? To patrn

starý poádek docela schvaluje. Všimnte si jen, co

se zase letos prodává. O, naše publikum není da-

leko tak lehkomyslné jako ti poteštní Vídeáci,

kteí si rozeberou Thaulowa, Segantiniho, ba i toho

bláznivého Khnopffa v prvních dnech

!

Ale trpko mluvit o tomto obecenstvu. Vina

je nejen na nm, ale i na tch, kteí je nevychová-

vali, a i na nás Samých.

pevnou existenci finanní, a kteí jsou závislí na tom, co
prodají — a a si uvdomí také již jednou povinnost, která

mu z toho vyplývá.

Probeme tedy nejpozoruhodnjší vci poádkem, jakým
pi prohlídce výstavy napadnou.

V eském sále prvním na ad je J. Holub (. 62,

183) s krajinami poctiv, ale trochu píliš stízliv malova-
nými; lesní studie J. Minaíka (. 73, 148, 199, 422) vy-

kazují sice dobré detaily, ale celek trpí úzkostlivým prová-

dním. eho tmto se nedostává, to má Slavíek v plné

míe: jeho »Podzim« (. 68) trpí sice špatným osvtlením,
ale i tak poznáte, že je to práce velice malebn a svobodn
traktovaná, dílo umlce, jehož ukázala výstava Mánesu na-

Mžeme již jednou si íci
:
po tolika nezdaených

pokusech jsme již s tou neeskou a neumleckou

Krasoumnou jednotou definitivn hotovi; pomozme
si odhodlan a rázn sami. A ty jednotlivé vý-

minky, ti kteí mají vedle porozumní, jist aspo
dobré vle, když ne prostedk, velice mnoho, pi
dají se jist k nám.

Ale vrame se do Rudolfina nazpátek. eské
umní vykazuje dv práce velkého dechu a velkého

stylu : Hynaisova Parise a Myslbekova kardinala.

Jedna z tch pracována na objednávku; druhá, malo-

vaná již ped nkolika léty nenašla dosud kupce.

To jediné jest již dosti charakteristické a výmluvné

pro naše pomry. Žádá se sic stále na našich uml-
cích, aby se representovali v cizin a dobývali

slávu eskému jménu na svtových výstavách —
ale prostedky se jim neposkytnou, aby mohli

velkou práci podniknouti. Mj bože, vždy to

stojí peníze, namalovati takový obraz, jako je

Paris, nestailo by k tomu bez nich ani umní
teba tak veliké jako je Hynaisovo! A taková práce

se pak léta neprodá. A si uvdomí jednou naše

publikum, jaké to nadlidské a nepirozené obti

na svých umlcích žádá, na lidech, kteí nemají M. ALEŠ.
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šému svtu jako prvního eského krajináe. A vedle prvního

krajináe první talent malíský mladé generace, J. Schusse r.

Jeho »Sen letní noci« (. 77 .

)

je nejen motiv svrchovan

poetický, ale také studie msíné noci tak svdomitá a do-

konalá, jaké u nás není dosud píkladu.

E. Dít (. 93) vyslavuje »Pietu« velmi korrektní a pro-

cítnou. A hned vedle Hynaisv »Soud Parida« (. 94) je

na každý pád velký chef oeuvre letošní výstavy. Malísky

i kreslísky neudlal snad nikdy Hynais nic lepšího
;
vru

z toho, co se v posledních letech v plein-airu vytvoilo, jen

snad slavná Harrisonova Arkadie snese s tím porovnání

;

Harrison, a snad v barv ješt svžejší (což pirozen

možno dociliti pouze malováním na míst, kopírováním ce-

lého obrazu dle pírody vc pi obrazu jako ,Paris' ne-

možná), zstává zase v kresb pozadu. Je vru tžko diváku

nemalíi uiniti si pojem, s jakými obtížemi je nutno pi ta-

kovém díle zápasiti a co to znamená, pekonati je tak svr-

chovan, jako to Hynais uinil.

Zárove vystavuje mistr zcela malou podobiznu, skizzu

(. 179.) mužské hlavy, ale tak charakteristickou v kresb,

živou u výrazu a takové noblessy v barv, že jako um-
lecké dílo nijak za Paridem nezstává pozadu.

Velkou chválou Podobizny (. 95) od Maxe Švábi n-

ského je již, že snáší dobe tak nebezpené sousedství jako

Hynaisovo. Je to práce neobyejn vysplá a harmonicky

vyrovnaná, stejn elegantní v uspoádání, kresb i barv.

Beneš Knupfer vystavuje Andromedu (. 100) te-

nám V. Smr z reprodukce známou, mariny a krajinu,

velmi zajímavé, a snad letos mén svží a pekvapující než

jiná léta. O symbolický motiv pokusil se mladý zaáteník

Josef Mandl v obraze »Palma míru- (. 102).

R. Pollák vystavuje 3 obrazy z nichž nejlépe zamlouvá

se nám podobizna dámy (. 161.) velice mkce a jemn mo-

delovaná.

Portrétm Váchovým (. 127, 175) škodí pílišná ru-

tina a zbžnost v provádní, ale vynikají pi tom znanou
mkkostí. Za to podobiznu mladé dámy v mnohém ohledu

pozoruhodnou vystavuje Adolf Wiesner (. 129). Hlava

patí mezi nejproduševnlejší celé výstavy, a je spolu s po-

prsím v tonu velice mkce a malebn sladna. Též druhý

obraz Wiesnerv, »Dlouhý zimní veer«, (. 193), známý te-

nám Smr, vyniká pelivým studiem valeur. Práce menší

než jindy váhy vystavují letos Doubek (. 144) a Slabý

(149.) Ani Vlkova podobizna (. 152), a velmi svdomitá,

nestojí na loské výši.

Dva mladí vystavují dva venkovské genry, ale jaký

rozdíl individualit! Homoláova Pasaka (. 159) byla

malíi jen záminkou, vítanou píležitostí k studiu osvtlení

pozdn veerního, z nhož vyvážil stemnlý, velmi zajímavý

ton svého obrazu. Špillarv obrázek »po škole« (160)

upoutá každého diváka svým obratn vypravovaným anekdo-

tickým obsahem, ale uspokojí i písného soudce provedením

technicky velice zdailým. Pak upoutají ješt portréty : J e-

línkova mužská podobizna v plein-airu (. 189) piln stu-

dovaná, ale trochu suše malovaná; z dvou podobizen So-

chorových (. 204, 208) zamlouvá se mužská, hlavou

energicky kreslenou a živou ve výraze. Z krajiná nejmladší,

Otakar Lebeda, (. 211), zstal naposledy, ale jeho studie

od Nových hrad zaslouží si neposlední místo.

Dole v akvarelech jsme ješt díve hotovi.

Hanuš Schwaiger vystavuje ti ísla (425, 430,490),

zvlášt zajímavou »Barevnou zkoušku«, pi které se náhodou

Krasoumná jednota zase jednou rozpomnla na své povin-

nosti k eskému umní, a malý, ale výborný » Selský statek

ve snhu«.

Široce traktované, lehké akvarely vystavuje Braune-
rová (. 427,435); sérii pražských pohled Šim Linkových
(. 485) považujeme za nejlepší, co mladý malí až dosud

vystavil; je v nich mnoho vzduchu i svtla, porozumní pro

krásu Prahy i — porozumní pro akvarel daleko vtší než

v jiných jeho ponkud úzkostliv provádných pracích. Sla-

víkv »Lesní motiv« (. 460) je výborný, a rovnž Švá-
bi n s k é h o perokresby (. 495, 512, 513); zvlášt podobizna

. 495 je ve svém genru mistrovský kousek a svdí o novém
kroku ku pedu, k vtší ješt energii a volnosti v zacházení

s obtížným materiálem.

Z kreslených vcí zasluhují konen ješt zmínky kar-

tony F. Urbana svdomit a peliv provedené.

Že je cizina letos nadobyejn slab representována,

zmínili jsme se již v úvodu. Jmenujeme dobré portrét od

Man na (. 4), Nauenna (. 9), velmi dobe malovaný gen-

rový motiv od Echtlera (. 19), velmi zajímavým jednot-

ným tonem vynikající obraz Dettmanv »Návrat ztraceného

syna (. 30), a veerní náladu se stkvle studovaným svtlem

od Emila Cl au se (. 33).

Hrozné svtlo v loggii ubíjí zcela jednoho Wi s 1 i c en a (227)

a jednu marinu »Soumrak« (. 288) od Alexandra Harri-

sona. Je svrchovanou nešetrností, nevím, jestli z nedbalosti,

nevdomosti nebo neporozumní zavinnou, povsiti práce —

teba nikoli nejlepší — takového mistra jako je Harrison,

tak jako se stalo letos v Rudolfinu. Ztrácejí se všechny ti,

(. 337, 371); ale i tak mžeme se obdivovati aspo na

marin (. 337) veernímu nebi s obdivuhodnou lehkostí

a nepochopitelným mistrovstvím malovanému.

Velmi zajímavé, a trochu jednotvárné bohužel a píliš asem
stejné krajiny dekorativn pojímané vystavují Skoti. Jmenuji

msíné fantasie Mac aul ay Stevensona (. 342, 343,

350). Lenbach vystavuje podobiznu Gladstoneovu (. 344)

v barv zcela dle receptu starých malovanou, ale znamenit

kreslenou a psychologicky hluboce pochopenou. Také jeho

pastellová podobizna dámy stojí na staré výši.

Výborný, velmi energicky malovaný vnitek lesa vysta-

vuje Courtens (. 372).

Dole vyniká stkvostn uhlem kreslená »Hollandská kra-

jina*. Storma ¥an's Gravesande (. 503), rytiny od

HelleuKlingra — u tohoto kazí polovic dojmu zpsob,

jakým jeho práce Drážanská firma vystavuje : vytrhne z ka-

ždého cyklu jeden, dva listy a znemožní tém zcela všechno

porozumní —
;
Munch vystavuje zajímavý portrét Knut

Hamsuna (. 666); lithografie Strang a zvlášt znamenité,

velice mkce kreslené a jemn komponované vci Shannon.
Ve dvoran zasluhuje povšimnutí Leo van Aken

(. 704) a dv krajiny Didier-Pongeta (. 715, 717). —K.

(Ukonení píšt.).
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zovou soškou »Harfeník« (718). Vedle tchto všech prací

samostatn stojí F. Bílek (755) svým výkladem o Madonn.
A malou ješt jen poznámku. — Jako s nadšením zadívati

se možno do portrétu votivní sochy Myslbekovy, tak oproti

tomu nepíjemn dotýká se nás podobizna F. Palackého od

A. Poppa, která pímo zadána zemským výborem postavena

bude v Pantheonu Musea. Mlo by se se strany sl. zemského

výboru trochu písnji hledti k tomu aby sochaství eské
vkm píštím zachované, bylo dstojnji representováno,

než se stane touto prací.

Kdyby však z tohoto pehledu mlo se souditi na

roní produkci sochaství eského, byl by to pro nás vý-

sledek nevalný. Bohudík, víme však, že výstava Rudolfina

bývá vždy kusá, nkterý umlec vbec se Rudolfina straní,

jiný nejnovnjší výtvory své vystaví nejprve v cizin, a pak

teprve u nás. Nemáme tedy u nás dnes ani jediné výstavy,

v níž by se ukázalo co v tomto oboru za rok se vytvoi,

toho pehledu, který v umleckých stediscích ciziny pravi-

deln stává.

A kdybychom ani tohoto neoekávali, což opravdu v Ru-

dolfinu není hlavním úkolem, jsou výstavy Rudolfínské ne-

obyejn chudé úastenstvím ciziny. Zídka zabloudí sem

vážnjší práce cizí. V tom ohledu staly se letos zvlášt

pouným umlecké výstavy vídeské.

Je pravda, že naprosto neuspokojuje nás výstava Vídeská

spolenosti staré v »Kúnstlerhausu«
,

co se úpravy týe.

Hlavní oddlení sochaství umístno v ohyzdném pístavku,

A. MÁA. HLAVICE^PILASTRU.

— SOCHASTVÍ NA VÝSTAV V RUDOLFINU - A VE

VÍDNI R. 1898. Nechceme podávati snad njaké kritiky, jen

pouhé porovnání. Pedevším íselné. — V Praze vystaveno

mezi 755 vystavenými umleckými pracemi 38 plastik. -

Ve Vídni v Secessi mezi 534 — kusy 105 sochaských.

Kdežto ve Vídni sochaství obnáší celou ptinu veškerých

prací, zastoupeno u nás v Rudolfinu tak slab, že tvoí pouze

jednu dvacetinu.

Samo sebou se rozumí, že dnes z umleckého stanoviska

poet prací nijak nerozhoduje — a uvádíme-li ísla ta iníme

tak jen z toho dvodu, abychom stanovili nepomr mezi

vystaveným sochastvím a malístvím.

U nás v Praze plastiky vystavovány po vtšin od§umlc
domácích.

Tak letos pedevším upozorniti nutno na monumentální

sochu Myslbekova kardinála Schwarzenberka urenou pro

kapli chrámu sv. Víta, nesoucí všechny známky umlecké

individuality Myslbekovy, kterou dostaten osvtluje úspch

jakého pracemi svými vždy v cizin se dodlal. Z mladších

pozoruhodnjší prací zastoupeni Saff plastickým portétem

Dr. K. (719), kdežto ob druhé jeho práce daleko za touto z-
stávají pozadu. V. Amort, který portrétem Julia Zeyera (725)

oproti loským stoupl u podání životnosti, dctaillu i celku,

dále Pekárek a Hallmann, (723, 732) pracemi svými ure-

nými pro barokní fa£adu vídeskou, F. Stránský portrétem

Jana Topinky (735) a pražský rodák A. Reinitzer bron- V. MAAN. HLAVICE PILASTRU.
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F. OHMANN.

který vnjškem svým i v uvážení, že se jedná

0 provisorium dává špatné svdectví vídeské

umlecké komissi na radnici (existuje-li njaká),

v pístavku kde natlueny etné plastiky, tak

že slabým ale protžovaným vídeským práem
poskytnuta místa elná — ostatním, mezi jiným

1 umlecky vynikajícímu Myslbekovu kardinálu

Schwarzenberkovi daleko podízenjší.

Je ale také pravda, že zde vedle umní Ra-

kouska seznámiti se možno s umním tém
celé Evropy, jež zastoupeno jest nkolika umlci

svtového jména.

Z Rus Antokolskij svým bronzovým Me-

fistem, z Francouz Frmiet bronzovými skupi-

nami Gorilly a sv. Jiím, Rodin, pracemi v mra-

moru, bronzu i sáde. Chaplain celou kolekcí

svých výborných medaillií, jež umlecky tak pe-

vyšují produkci vídeských medailleur Scharfa,

Pavlíka i známého Tautenhayna, jenž letos sice

nevystavuje, který ale je nejvýznamnjším me-

dailleurem Rakouska, který také naší Kraso-

umnou jednotou poctn zakázkou jubilejní me-

daille.

Z Belgian znamenit zastoupen Van der

Stappen skupinou ..Budovatelé msta« a studií ku

sv. Michaelu. Ze Španl Querol výborným re-

liéfem sv. Františka. Z Nmc pak pedevším

Klinger mramorovým aktem ženským, neuvá-

díme-li ostatní autory mén cenných prací.

Z Cech zastoupeni Myslbek svým kardi-

nálem — z bronzu odlitým, pti skizzami eských

patron k pomníku sv. Václava, a portraitem

hr. Lva Thuna pro parlament ureným — dále

Vosmík sochou Krista na poušti v životní veli-

kosti a Stránský portrétem J. Topinky z Ru-

dolfina známým.

V druhé výstav vídeské Secesse, najdeme

až na malé zmny skoro tatáž jména. — Zde

ovšem psobí sochaství jako vbec celá vý-

stava svým vybroušeným arrangementem který

tím, že nijak neunavuje navštvovateli pobyt ve

výstav spíjemuje a píležitost mu dává bez

obtíže každé jednotlivé dílo samostatn pozo-

rovati a vnímati.

Nej etnji zastoupen zde Belgian Meunier,

v samostatném salonku pracemi malískými,

sochaskými (vesms bronzy); z nichž tyto svoji

neobyejnou živosti a pedmtem svým (po vt-

šin postavy a scény ze života dlníka belgi-

ckého) hluboký zanechávají dojem. Z Belgian

zastoupen dále ješt Khnopff a Van der Stappen.

Vedle Meuniera nejbohatší sbírkou skví se Chár-

pentier svými dekorativními návrhy plaquet cí-

nových a bronzových, i ostatních umlecko-pru-

myslových pro tlaenou kži, papír a p., k nmuž
v tomto oboru práce druží se Francouzové Vall-

greem a Carabin, kteí v bronze i dev podali
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adu zajímavých drobností, dekorativních, jaké u nás do

dnes jsou podceovány. Z Francouz Rodin zastoupen zde

mnohem etnji znamenitými pracemi svými, z nichž ze star-

ších zvláš uvádíme bronzovou bystu »Dalou« a z novjších

sátých, a pes Mnichov, kde výstavy Secesse byly umle-

ckými událostmi první tídy, pišla ada letos na Víde —
vliv jejich všude byl velmi blahodárný a osvžující, všude

vzbudily nový život a ilou konkurenci.

F. OHMANN.

V. Huga, a mramor »Pítelkyn« s neobyejnou finessou de-

tailleus provedený. Dále Bartholomé s pekvapující vrnost'

traktovaným fragmentem svého výborného náhrobku — a

Dampt skizzami dtských portrét, Z Vlach Trubeztkoy,

z Nmc Štuek, a Flossmann z Mnichova. Víde zastoupena

jediným Engelhartem, jehož kožený paravent zdobený vtla-

enou bronzou je dobrý nápadem i provedením a daleko

lepším ukázek jeho umní malíského.

Oproti všem tm stojí z Cech jediný Bílek u nás svým
známým ^Podobenstvím o západu Cech« a Orbou, obma
devoezbami, které i tak znamenité sousedství výborn obstojí-

To v celku pehled nynjších výstav sochaství •

—

v nedaleké Vídni : tam kde umlce nelákají, žádná vyzname-

nání estná i materielní (v Secessi) pehled celého tém
sochaství evropského. Zde nejlépe dokázalo sdružení Secesse

co dovede opravdová práce a obtavost jednotlivce ve prospch

celku. — U nás ani domácí umní nezastoupeno úpln —
ovšem u nás spokojíme se tím, že výstava poádá se již

po 59., je to také .kus práce a my i tu uznáváme, — jenže

žádáme, aby výstavy dnešní odpovídaly dnešním požadavkm
umleckým.

DV VÝSTAVY VÍDENSKÉ. I. Kunst - Ausstellung der

Vereinigung Bildender Knstler Ósterreichs (Secession). —
Jubiláums-Kunstausstellung (Kiinstlerhaus).

Od nkolika let pišly Secesse do mody. Pes Paíž,

kde druhý Salon (Champ de Mars) datuje již z let devade-

Zkušenost tato se také ve Vídni opt potvrdila. Ob
spolenosti, starý Knstlerhaus i mladá Secesse, závodily,

aby kvalitou letošní výstavy
,

arranžováním a celkovým

dojmem psobily co nejpízilivji, a výsledek je jist velkým

ziskem pro Vídeské pomry umlecké, a mže nás, kteí

pirozen všude s domovem srovnáváme a na Prahu stále

myslíme, opravdovou závistí naplniti.

Ob spolenosti mly k disposici znané kapitály — ve

Volných Smrech bylo již uvedeno, že v Kunstlerhause bylo

na cenách, stipendiích a fondech k zakoupeni obraz tém
100.000 zl., a Secessi stálo prý jen nájemné a zaízení

letošní výstavy na 30.000 zl. ! — ob dovedly si pojistiti

píspvky nejlepších mistr zahraniných
,

v obou podali

domácí lenové ze svého nejlepšího, — ale pece jen Secesse

v tomto závodu vyhrála. Její jury postupovala patrn s pís-

ností pímo neúprosnou práv oproti lidem domácím —- za-

hraniní lenové výroku jury nepodléhají, — korrespondující

zahraniní lenové poskytli spolu s domácími výborný materiál,

prostedky finanní byly ve Vídni snadno po ruce — zase

to srovnání s Prahou se vnucuje! — k tomu mnoho vkusu

v arranžování a mladé chuti do práce, a tak podailo sc vy-

kouzliti výstavu dojmu neobyejn harmonického a veskrze

moderního, a pi tom seznámiti obecenstvo s nejlepšími zá-

stupci nových smr zahraniních, í-pedvést dstojníky oddílu,

který v první ad bitevní se bije,- jak praví sami v ped-

mluv k origináln vypravenému katalogu.
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Vedle toho Kiinstlerhaus zstal pozadu. Tam nkteré

sály, hlavn v rakouském oddlení, prozrazují shovívavost,

o které jsem se domníval, že je na svt už jen Rudolfínské

jury údlem, a ta spousta prostedností tísní tam vci výborné,

Tím hlavn se stalo, že teba nejlepší zásilky v Kúnstler-

hause stály na stejné výši jako v Secessi, je dojem pece

daleko mén uspokojující.

Práv nejznamenitjší zásilky pocházejí ovšem hlavn

v Kúnstlerhause výhradn od mistr zahraniných a vtšinou

od tchže, jako v Secessi; nebo kdežto domácí lenové jsou

stanovami vázáni, vystavovati výlun v jednom nebo ve

druhém spolku, ohlíželi se cizí misti velmi málo na toto

ustanovení i na domácí spory umlecké; a tak ku p. Bocklin,

Klinger, Besnard, Puvis de Chavannes, Segantini, Rodin atd.

vystavují zcela klidn v obou výstavách.

Zmínil jsem se již, že si Secesse upravila svoje proza-

tímn místnosti — palác Gartenbaugesellschaft, Parkring, —
se znaným vkusem i nákladem. Každý sál dekorován d-
sledn v jednom tonu; první na p., který tvoí pedsí
výstavy a je dekorován rznými panneaux a sochami, vyplnn

moderním nábytkem, pokrytým vyloženými asopisy atd., je

hnd zelený, druhý v tonu rudé hlinky, pátý bílý atd. Na

stnách pod stropy originální dekorativní frýsy oživují stejnou

plochu, draperie a skvostné látky obalují každý sloup, aniž

by kdekoli pekážely pílišným množstvím nebo pehnanou

nádherou.

Ze obrazy všeny nanejvýš dvouadov a až na malé

výjimky s opravdovým vkusem (bez ohledu na dlení národ-

ností), že stropy opateny závsy atd., rozumí se vlastn

samo sebou. A tchto 12 rozliných salon vypluje celkem

528. umleckých výtvor, z nichž vru dost malé procento

je na stupni pouhé prostednosti.

Není pirozen možno referovati i jen pibližn úpln

o tomto bohatství; musíme se spokojiti pouhým vyjmeno-

váním nejvíce vynikajících zjev. Francouzi a Angliané

(Amerikány mezi n poítaje) jsou nejlépe zastoupeni. Besnard
dámským portrétem, pi nmž se s úžasnou smlostí pokoušel

o problém umlého osvtlení, a »Maurickými ženami«, které

jsou dokonalé; velkým kartonem Puvis de Chavannes,
dobrými krajinami Billotte a Jettel, mlhavým jako vždy

portrétem, ale nikoliv bez velké noblessy Carrire, menší

studií Aman-Jean. Z amerických Paížan Sargent vy-

stavuje »Egypanku«, akt v životní velikosti, neobyejn

energicky kreslený i malovaný, pak Alexander studie

v barv i v kresb velmi zajímav stylisované, které co se

malínského pojímání týe, patí k nejlepšímu celé výstavy.

Veliký dojem zstaví kolekce prací Kh nopffových,
vedle exposice Segantiniho nejetnjší a nejznamenitjší

z celé výstavy. V kresbách Khnopffových je jist mnoho

nejasného a málo lákavého, ale vci, jako »Ped rozhodnutím

«

nebo »Laskání« a sochy jako »Vivien« jsou u výrazu pímo
zázrané a odškodní za adu jiných, nepochopitelných a snad

nezdaených pokus.

Jako Khn’opff v myšlénkovém obsahu i výrazu, tak

našel Segantini v technice nco nového a neobyejného.

Hlavn »Alpská pastva« a »Ržový list« jsou skutené zá-

zraky jeho techniky.

Dobré portréty vystavují R o 1
1 ,

Lavery, Brongh;
kresby Steinlenov}^ mohou u výrazu závodit s ímkoli

z ostatní výstavy. V plastice z Francouz vesms výtení

jsou Rodin, Mennier, Bartholomé s pracemi opravdu

velkého stylu. V umleckém prmyslu rozkošné vci vysta-

vují Charpentier a Carabin, dv skvostné dtské hlaviky

Damp t.

Sved Thaul o v má nejlepší vodu a Nor Liljefors

nejlepší zv celé výstavy. Z Nmc uvidíte Bocklina,
slavnou »Hru vln«, Stucka »Smyslnost« a pastelly; rozkošné

perokresby a jeden špatn malovaný ženský akt od Klingra;
za to Herterichova »Ofelie« je namalována pímo výten.

Výborný je také Exter, Zgel, Hans Olde, Bar tel s.

Z domácích len Secesse velmi dobe jsou zastoupení:

Polák Mehofer, Vídeáci Kli m t
,
Engelhart, Moll

a Kramer, tento poslední výborným dvojitým portrétem

svých rodi.

Naši eští umlci pišli tu vydatn a znamenit na pomoc.

Hynaisova podobizna Dra Podlipného je z nejlepších

portrét výstavy; vedle ní vystavuje mistr ješt u nás dobe
známou »Pravdu« a malou dekorativní skizzu »Zimy«. Také

Pirner, na pražských výstavách tak vzácný host, vystavuje

4 interessantní práce, Schusser »Ukolébavku« a pleinairovou

»Studii« z výstavy Mánesu dobe známé, Aleš kresbu slo-

vanských vrozvst, rovnž kresby Márold a Mucha,
Bílek >Orbu« a »Podobenství velkého západu Cech«, v kata-

logu na »Gleichniss des Westbohmens« duchapln pektné.

Také v Kunstlerhause pomáhají eši zdvihat slávu —
bez nich dosti vadnoucí — Rakouského oddlení : S 1 avík o v y
krajiny z výstavy Mánesu dlají opravdové furore; rovnž

vystavují Schika neder, Mašek, Tomec, velmi etn
a znamenit Myslbek, jehož exposici vévodí kardinál

Schwarzenberg, Stránský a Vosmík.

Z Nmc tém titéž jako v Secessi : Bocklin, Klinger,

(Ukižování), Lenbach, zajímavý Mackensen, Skarline,

Menzel. Také Francouzi jednak se opakují: Aman-Jean,
Besnard, Puvis de Chavannes, ostatn slab zastoupený,

jednak vystavují hlavn starší misti: Bonnat a Carolus
Duran, oba pomrn slabší práce; barevn velmi zajímavou

studii Collin, skvostné krajiny Monet, Nozala zvlášt

Binet v osvtlení zapadajícího slunce dokonale vystiženém,

P. A. Laurens »Svaté ženy«, obraz velké noblessy! Angli-

ani s Ameriany odnášejí však palmu.

Harrison ukazuje ve své »Arkadii« nejdokonalejší

plein-air výstavy a jeden z nejdokonalejších plein-air vbec;

vedle nho, jinak výtený Sorolla-Bastida mnoho ztrácí;

Abbey stvoil ve svém »Hamletu« ervenou symphonií

chmurn tragické síly, a Hacker svým obrazem » klášter

nebo svt« snad nejharmonitjší a nejúplnjší dílo celé

výstavy; to je zkrátka dokonalé, jako myšlénka, komposice,

kresba i barva.

Znamenitý je Bridgman; »Na terassách Alžírských*,

pak Solomon. Hitchcock, Peacock, Pearce a Alma
Tadema. Z krajin opt nejdokonalejší Thaulowa “Norská

továrna v zim«, výborný les od Courtense.
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reprodukní, splatná pi odevzdání návrhu do re-

produkce. asopis vyhražuje si právo reprodukní

ostatních návrh. Práce konkurenní budou spolu

s protokolem jury jeden den v soukromé výstavce

pístupny.

ÚPRAVA OKOLÍ KOSTELA NEJSV. TROJICE DLE NÁVRHU

MSTSKÉ RADY PRAŽSKÉ.

Ale co do dojmu, kterým psobí, nejhlubší obraz výstavy

jsou zajisté R pi noví »Burláci«. Rada tch ubohých zotro-

ilých mužík táhnoucích pi veerním slunci lo po Volze

proti vod, je doslova nezapomenutelná. Ze socha aspo
Rodina a Antokolského ješt jmenuji.

Tuším, že i tento suchý výpoet, hlavn co se výstavy

Kunstlerhausu týe hrozn neúplný i v nejvtších jménech,

staí, aby pesvdil o svrchované ínteressantnosti obou

výstav Vídeských, i aby dokázal, že následky radikální

roztržky nejsou vždy neblahé, nýbrž asto velmi blahodárné;

a bylo by si vru páti, aby ten oisující a osvžující um-
lecký vítr od západu jdoucí, který letos i tu Víde zasáhl,

ani Prahu aspo napesrok nevynechal. E. K.

SOUTŽE,
- »VOLNÉ SMRY « VYPISUJI VEEJNOU SOUTŽ na

získání obálky pro píští roník. Konkurovati mže každý

umlec ech. Kresba hotová reprodukce schopná

provedena budiž libovolným materiálem
;
vi obál-

kám minulým povoluje se tentokráte dvojí tisk

(t. j. dva tóny). Velikost kresby stanovuje se na

60 X 46 cm. (t. j. dvojnásobný rozmr papíru

obálky). Obálka obsahuje hlavní nápis : »Volné

Smry* a podízený: »Msíník umlecký, vydává

spolek »Mánes«. Vedle toho i místo pro roník,

msíc a íslo. Z ohled reprodukních nedoporu-

uje se kresbu provádti na píliš tónovaném pa-

píru. Návrhy heslem opatené dodány butež do

30. záí 1898 do 6. hodiny veerní knihtiskárn

Dr. Ed. Grégra v Praze v Tní ul. Jury sestávati

bude z jednoho nekonkurujícího zástupce asopisu

a dvou umlc, které konkurující sami absolutní

vtšinou zvolí. Z dvodu toho každý konkurent

jest povinen piložiti zvláštní obálku heslem a ozna-

ením jury (na vrchu obálky) opatenou, v níž na-

píše v Praze žijící dva umlce, které navrhuje za

jurory. Cena uruje se jedna: sto zlatých za právo

— SOUTŽ NA ZÍSKANÍ MODELU POMNÍKU
PALACKÉHO. Dle zpráv denních list podáváme

výsledek soutže: Prací konkurenních došlo v usta-

novené lht celkem 14. Porota sestávající z umlc
V. Hynaise, J. Maudra, J. Myslbeka, V. Roštlapila

a V. Wiebla neuznala žádný z došlých návrh za

úpln spsobilý ku provedení, rozhodla však, aby

projekty, s hesly »Zní vlasti naší Tvé slávy hlas*,

a »Minulosti, pítomnosti a budoucnosti«, pochá-

zející od autor Lad. Salouna s Aloisem Dlabaem
a AI. Dryáka se Stan. Suchardou, podleny byly

jako za nejlepší uznané z došlých návrh zvláštní

odmnou po 500 zl. mimo náhradu 300 zl., které

i všem ostatním projektm pieny. Stejn usnesla

se porota, aby autoi návrh zde jmenovaných vyzváni byli

radou mstskou k nové užší soutži. O celé konkurenci

i vystavených modelech pojednáno bude v ísle píštím.

— UMLECKOPRMYSLOVÉ MUSEUM VYPISUJE pro

r. 1898 z prostedk obchodní a živnostenské komory pražské

ceny na provedeni následujících pedmt:

1. Garnitura granátová a sice spona a pár náušnic pi

výhradném použití granát, zasazených v pozlacené stíbro

neb zlato 6 neb 14karatové. Cena prodejná nemá pesahovati

60 korun. Ceny 160, 120 a 80 koiun.

2. Pokrývka stolní pro stl salonu s použitím applikace

a vyšívání na temné soukenné pd (erná jest vylouena).

Velikost 150X120 cm. Cena prodejná nesmí pesahovati

obnos 120 korun. Ceny 240, 180 a 120 korun.

3. Kvtiná z pálené nepolévané hlíny. Prmr hoeního

otvoru nejvýše 30 cm. Cena prodejná nejvýše 50 korun. Ceny

160, 120 a 80 korun.

ÚPRAVA OKOLÍ KOSTELA NEJSV. TROJICE DLE NÁVRHU

F. OHMANNA.
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Práce k soutži pedložené mají vynikali samostatným

pojetím, s technickou, dovedností.

Konkurence mohou se súastniti jen živnostníci oboru

umlecko-prmyslového v echách usedlí, aneb spolupraco-

vníci u nich zamstnaní, dále do ech píslušní absolventi

umlecko-prmyslové školy v Praze a odborných prmyslo-

vých škol v echách. Práce dodány butež nejdéle do 31. íjna

1898 umelecko-prumyslóvému museu v Rudolfinu.

Pedmty oznaeny heslem neb znakou, jméno pak a

podrobná adressa konkurujícího butež piloženy v zapeetné
obálce oznaené týmž heslem neb znakou. Krom toho pi-

ložena budiž k výhradn poteb správy musea druhá obálka,

ohsabující pesné udání ceny toho kterého pedmtu. Ob
obálky oznaeny butež nápisy : »adressa« neb »cena«. Po

sdlení výroku poroty budou veškeré ku konkurenci došlé

práce po dobu jednoho msíce v umlecko - prmyslovém
museu vystaveny.

- FIRMA GÚNTHER-WAGNER V HANNOVERU VYPI-

SUJE KONKURS na získání plakátu pro nové do obchodu

dané barvy vodové. Ceny stanoveny jsou celkem ti a sice:

I. 1000 marek, II. 500 mk., III. 300 mk. Mimo to vyhrazuje

si firma zakoupení nevyznamenaných návrh po 100 mk.

Lhta dodací koní 15. ervencem. Bližší podmínky sdlí

pímo Gúnther a Wagner v Hannoveru, Engelbosteler-

damm 67.

I< VYOBRAZENÍM.

K NÁVRHM F. QHMANNA. Konené sbourání masných

krám novomstských bylo píinou, že i v tchto kon-

inách poato bylo s úpravou msta, které projektovaným

shoením kasáren trirútárskýcb, bylo teba zase znova rešiti.

Nov provedená elektrická dráha a komunikace vbec žádá

zde svých práv v úzké ulici pí veliké passáži jest regulace

nezbytn teba a msto také navrhlo áru regulaní, která

však sama o sob jest velíce nešastnou a úprav tohoto

kouta osudnou by se státí mohla. Z rozpak byla i uvažo-

vána možnost založili zde malý sad, konený výsledek ale

stanoven tak, jak na pdorysu na sloupci 385 uveejnném
patrno.

Dle pevn zakoenné myšlénky, poukazující na nov
prý vymožené porozumní umlecké, byl kostel co nevyhnu-

teln voln stojící budova pojat, pi emž souasn pouka-

zováno ku velkému umleckému významu fa9ad postranních,

tohoto dle našeho soudu ne zrovna nejvtšího výplodu doby

barokové.

Dle tohoto projektu, by na rohu ulice Lazarské a Spálené

v místech, kde , dnes • stojí starý dm z let tyicátých pomr
malých a skromných, povstal samostatný inžák skromných

rozmr, který by ulikou oddlen byl od samostatn stojícího

kostela trinitárského a povstala by tím skupina objekt,

která obklopena temi úzkými ulikami by docela zrušila

ráz ulice Spálené v dost velikém rozsahu.

Celá úprava ta udála se v dob resignace Umlecké
komtsse pražské a štstím možno nazvati, že majitel domu
nárožního neobrátil se s vypracováním plán stavebních jak

u nás po vtšin se stává k podnikateli staveb, nýbrž k umlci

architektu, který v patiném ocenní zjevu celého bloku

a bez ohledu na zamýšlení pedepsané stavební linie podal

ku schválení zcela jiný návrh. Ponvadž cela záležitost tato

tak živ dotýká se praktického provádní zásady zachování

starého rázu Prahy, pinášíme v ísle dnešním návrh arch.

Fr. Ohmanna, který reprodukci jeho laskav dovolil, upozor-

ujíce na interessenty, kteí pednosti jeho oproti návrhu

msta musí vycítili, pinášíme ho dnes, kdy ješt as osudnou

chybu regulaních ar napravili.

V opaku stávající myšlénky vzdal se navrhovatel úpln

psobení fayad postranních a upotebil z nich jen to, co

považoval za nutné ku vyzvednutí silhouety kostela z ohledu

na kídla budov pistavených, které ke kostelu pipojeny

rýhovit. Tímto ešením vyhnul se úpln nebezpeným

ulikám, i onomu samostatn trícímu inžáku, a zárove

dudal kostelu folií, které by pouze mohlo býti vytýkáno, že

naznauje velkolepé skupení s kostelem souvisící — jež

však ve skutenosti pouze z inžák sestává.

V projektu Ohmanov umístny dstojn a dekorativn

i ob barokní sochy p,i kostelu stojící, které dle návrhu

msta ob mly býti odstranny.

Na osvtlení kostela v projektu tomto jest zetel brán

jak z pdorysu zejmo, po pípad by bylo možno od-

stranním pistavených ástí u hlavního oltáe osvtlení

presbyteria, který dnes svtla postrádá, umístním pl-

kruhových oken na stranách hlavního oltáe hned pod

klenbou.

Raz pistavených budov ml by charakteristiku staveb

pedešlého století ovšem v pojmutí moderním. Dležito jen

je, aby arkády byly barokové. Dle došlého nám sdlení

pipomínáme že projekt ten od rady mstské pijat byl dost

sympaticky, a bylo by si jednou páti, aby rada mstská

aspo v takovýchto makavých pípadech dala se informovati

a na základ tchto informací zaala konen pracovati ku

zachování starého rázu msta.

— Od mladého sochae A. Zauly, absolventa školy Mysl-

bekovy, pinášíme mezi vyobrazeními skizzu »Leda«. kterou

provedl za pobytu svého v ím, kdež po ti rok}' jako sti-

pendista Klaarovy nadace dlel.

— Z dekorativní školy sochaské C. Klouka (umlecko-

prmyslové školy) v dnešním ísle pinášíme dv kompo-

siní studie hlavic pilastrových, provedených A. Marou a

V. Maanem.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GREGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILTMA v Praze.



ÍSLO 9. RONÍK II.

Ženy moderních dlníku.

r

JL'en trpký tah, jenž vroubí vaše rety,

ten nevryla vám bída, mladé ženy,

v jichž adrech žár plá vášn nezkalený

s tou silou, jak vel ped tisíci léty!

Ó plodné samice, v líc vaši sporou

ten tah vám ryjí vilných keí steny,

když v loktech muž chvíte podšeny
se vášní jich, tak zamlklou a chorou!

Váš mateský zrak, náhlým smutkem spilý,

pln bázn zí kams do mlhavé šedi:

líc bledých dtí, poatých v té chvíli,

k vám z toho šera zádumivé hledí . . .

Nad knihou nového zákona.

V pohádku starou se vmysli, mé srdce,

rci mi, v í hrudi as chtlo bys biti

v okamžik Kristova odsouzení?

^Tenkráte chtlo bych v prsou bít barbara,

s šílenou radostí nad vlastním vzdorem

divoce valo bych Ukižuj ! Ukižuj

!

Srdce mé, rci mi však, jak by ti bylo as

v tiché té chvíli, kdy k nebesm »Žízním«

sténaly mroucí rty slabého lovka ?

^Tenkráte chtlo bych zmnit se v houbu

s posledním lékem, který vznes voják

k zsinalým ústm mroucího lovka.

A co by’s cítilo, srdce mé, rci mi,

v ohromném tichu tom na Kalvárii,

chladnoucí rty když zvolaly »Dokonáno?«

»Závidlo bych každému kameni,

každému kameni opony chrámové,

který puk' pi smrti Ukižovaného !«

Rozmarné srdce mé nedsledné,

jak by ti bylo as v as ten, kdy k nebi

pozved kíž sirý své ovoce nejvtší?

^Tenkráte chtlo bych tžkým být kamenem,

který pa smrteln v krvavé skrán
prvního jeho muedníka !«
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Ped slávou hostie.

Ped žasnoucím okem mým prostela’s

své nejistší hostie bílé!

Z nich záil tak mocný a svátý jas

a závra mne jala v ty chvíle.

Tvé pijímat hostie laným rtem

v tvj chrám jsem šel o velkém Svátku,

však spativ tvou slávu — v dál prchal jsem

od oltáe v hrze a zmatku.

A prchal jsem se strachem zlosyna,

jenž ve chrám šel pijímat tichý —
a náhle si na zpov vzpomíná,

v níž zamlel nejtžší híchv.
VL. HOUDEK.

Z ROMANCE O MEFISTU A TROUBADOURU.

Troubadour, snivý, bledý hoch,

vzal loutnu, tesknou píse zpíval :

Jarní kvete, nejkrásnjší

písní má,

ped tebou má duše kleká,

a ty hledíš do daleka

toužebnýma oima.

A já zpívám s

v lílijích,

srdce moje tvé

ale ty jsi ješt

a mn zbude j<

Do noci mi hvzdy svítí

potichu,

ale v mojí duši hoí
touha hlubší všechnch moí,

voní ze všech kalich.

loutnou svojí

je všecko —
dcko,

:n tvj smích . . .

A dále zpíval bledý hoch,

však Mefisto jen hlavou kýval. A. B. DOSTAL.

D
va listy setkaly se v le-
tu ... .

— NAPSAL JAN
OSTEN. (Konec.)

Jeho hotovost staí pro první as a pak se

nco najde. On bude pracovati, vždy to bude

pro ní, vždy jeho námaha a strasti budou od-

movány tak sladce, tak bohat.

A ona zapomene na nynjší svj život, na

starce, jenž ji koupil a bude voln žiti po jeho

boku, oddávati se mu, jen když sama bude

láskou puzena.

Toto, jak nyní žije, je moderní otroctví.

A je to tak prosté, tak prosté. Našli se tu a

pjdou spolu dále. Co jim do zákon, obad,
ohled. K smíchu, zastaralé surovosti. Okovy,

jež vkládá silnjší na ruce slabšímu.

A snad již zítra, pozejtí

A ubíral se dom, do svého hotelu, hlavu

maje plnu snu a plán. Když vešel, vrátný po-

dával mu telegram, který pro byl pišel. Roztrhl

rychle obálku. Byl to telegram z domova, matka
mu oznamovala, že otce ranila mrtvice, aby

ihned pijel.

Ruce se mu zachvly, telegram padl na zem.

Nyní má ujet! Nyní, kdy se mlo celé jeho

žití zmnit, obrátit, kdy chtl vysvobodit tu,

která se mu zdála ze všech nejkrásnjší, kdy

chtl initi missionáe, nyní ml odjet. Odjet a

nikdy již jí neuvidí a ona bude dále žiti ten

hrozný život po boku drsného, chladného toho

starce. A nikdo jiný už nepijde, aby ji osvobodil.

Jen on byl k tomu povolán, peduren, proto

se zde setkali, její zraky dosti výmluvn tlumo-

ily, co se dlo v jejím nitru. Poteboval íci

jen slovo a ona by šla, ano, šla by, neobávajíc

se budoucnosti a pracovala by s ním i bídu

snášela, za to, že byla svobodna a smla milo-

vat! dle svého srdce.

A bude jeho a staec nebude se mu moci

vysmívati u vdomí své pemoci a svých práv.
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Jaká to práva! Hnusné je to, všechno hnusné.

Koupil ji, jako se otrokyn na trhu kupují. Ale

ty otrokyn si zachovávají neporušenost duše,

s níž lpí na tom, kdo se jim zalíbí. Jsou vdomy
si toho, že byly koupeny a oddávají se svému

pánovi s hnusem a bez rozkoše.

Bílé otroctví. Nic více. A on pichází jako

missioná, by ji vysvobodil z toho otroctví.

On ji vysvobodí. Je to jeho povinností vy-

svoboditi ji. A jak sladká bude odmna.

A chodil po behu jezera, dívaje se na klidnou,

nazelenalou vodu, po níž parníky brázdily bílé

pruhy, na daleké pobeží, zelené, v nmž blaly

se vesnice a msteka, ale z toho všeho nieho

nepozoroval. Jeho duše byla plna jí, všude ji

vidl : krásnou, milou, spoutanou, prodanou.

A on ji vysvobodí, on ji musí vysvoboditi.

Pjde veer do hotelu »Kreuz«, piblíží se

k ní, až staec ven vyjde a vstrí jí do ruky

psaníko
,

v nmž bude napsáno vše ! Kyn
hlavou bude mu odpovdí. A pak se sejdou a

smluví a odjedou jednoho dne pry odtud, do

dalekých konin, kde jich nikdo nenajde.

A nyní má odejeti. Odejeti a nikdy již jí

neuvidí.

A pro má odejeti? Není-li tu pedevším on,

jeho vlastní štstí, jeho vlastní život? Ale ne, ne.

Ubohý otec, ubohý staec. Byl on jeho jedinou

radostí, nadjí, oporou ve stáí. A nyní, když

snad umírá, ml by ho on opustiti. Ne, to není

možno. On musí jeti. Sklátilo by to i matku,

kdyby nepijel.

Své vlastní štstí i štstí té ženy musí obto-

vati tm dvma starým lidem. Jest k tomu po-

vinován, oni mu také všechno obtovali, úpln
všechno.

Podíval se na hodinky. Bylo pl deváté.

V pul desáté jede rychlík. Pojede ješt tím.

A poal horen srovnávati své vci.

Vyrovnal úet, pedal vci sluhovi a vzav

jen lehkou kabelu a pláš, ubíral se k nádraží.

Bylo již šero. Bylo mu jiti mimo hotel »Kreuz«,

jenž byl blízko u nádraží.

Kdybych ji ješt uvidl — napadlo mu. Jen

jednou kdybych mohl ješt do krásné tváe jí

pohlédnout. Pro celý život bych si její obraz

vryl do pamti.

A díval se po otevených oknech hotelu.

V jednom okn vidl dv hlavy, ženskou a muž-

skou, tuto s dlouhými vousy. Ale bylo již šero,

tváí nemohl rozeznati. Už nikdy, nikdy jí ne-

spatím — pemýšlel. A bylo mu tak nevýslovn

smutno.

Koupil již lístek a vešel na perron. Ne mnoho
byl osvtlen plynovými svtly. Nkolik lidí pe-

cházelo sem a tam, zdlouhav, ekajíce na od-

jezd vlaku. I on poal se procházeti.

Konec, konec románu — huelo mu v hlav.

Jakého románu konec? Ani nezaal. A odjede

a nikdy jí neuvidí a staec odvlee ji sebou do

svého domu, kde ji bude vzniti jako drahého

ptáka v pozlacené kleci. A ona k tomu není

stvoena. Ona touží vzlétnout, celou duší touží

po svobod, po volném vzduchu, po bezmezné

prostoe.

Uslyšel za sebou spšné kroky, ohlédl se,

jakási ženská postava pospíchala za ním.

Zastavil se práv pod lucernou, ekaje na ni.

Srdce mu prudce zabušilo, nohy se pod ním

zachvly, byla to ona

!

Ano, byla to ona ! Na sob mla dlouhý

pláš a na hlav krajkový šáteek, jaký se nosí

do divadla, stažen)? do ela. A pod tím šátkem

záily veliké, okrouhlé její oi.

Stáli si chvilku beze slova tváí v tvá, rychle

dýchajíce.

Pak ona promluvila:

»Pišla jsem se s vámi rozlouiti. Vidla jsem

vás jiti kol hotelu k nádraží, z okna jsem vás

vidla a poznala jsem vaše oi, dívající se na-

horu. ekla jsem muži, že musím odeslati dle-
žité psaní a odbhla jsem. Co o tom soudíte ?«

»Co o tom soudím ?«, usmál se mladý muž.

»Vím všechno, všechno vím, jak jste nešastna.

Vím, jak toužíte po jiném život, svobodnjším,

lepším, istším. Uhádl jsem to z vašeho pohledu.

«

»Ano, vím to také,« odtušila ona, »váš po-

hled je takový prostý, otevený, že jsem v nm
ihned vyetla váš soucit se mnou. Ach, kdybych

vám mohla povídat! Ale k tomu by celý den

nestail. Je to píliš dlouhá a smutná historie.

A vám bych vše ekla, nebo jste dobrý a poctivý.

Ale vy odjíždíte a já se pišla s vámi rozlouiti.

«
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A pojednou, nedbajíc na to, že kolem lidé

chodí, ovinula páže kol jeho šíje a položivši

hlavu na jeho prsa dala se do pláe.

A on pozdvihl její hlavu a poal ji líbati,

vášniv, prudce, na oi, na uslzené tváe, na

ústa, horká a sladká. A ona se nebránila. Podá-

vala mu znova a znova svá ústa a tiskla se

k nmu svým mladým, teplým tlem, jakoby

chtla naždy s ním splynout!.

»Ne, ne, my se nerozlouíme, « mluvil k ní

mezi polibky, »my patíme sob a nikdo nás

nemže oddliti. Nikdo, nikdo. Pojete se mnou,

pry, daleko odtud, v cizí kraje, kde vás nikdo

nezná, kde budeme jenom svoji. Hle, vlak eká.«

A objav ji kol pasu, vlékl ji sebou. A ona

se nezdráhala, tulila se k nmu a nechala se

vésti.

Ale pojednou se ohlédla, zaúpla a zatásla

se v jeho objetí.

I on se ohlédl. U vchodu na perron stál její

muž. Svtlo lucerny slab ozaovalo bledý,

chladný jeho obliej. Šedivé, veliké oi jeho

pátraly po perronu.

»Ne, nemohu, « pravila k mladému muži,

hlasem, promíšeným slzami. »Jsemvjeho rukou

celá, tlem i duší. Celá jsem se mu zaprodala

a on ode mne neupustí. Zahubil by mne i vás,

ano i vás. Ach, vy nevíte, vy nevíte «

A uchopivši ho za ruku, stiskla ji takovou silou,

že až se podivil, kde se v ní tolik síly bée.

Všechno leželo v tom stisku ruky
:
plá

srdce, strach, zoufalos, resignace v hrozný osud.

A obrátivši se, pomalu se sklopenou hlavou,

jakoby jakousi mocí puzena, ubírala se ku starci.

A mladý muž usedl do vozu a díval se

z okna na perron. Ji nevidl, postava starcova

ji zcela zakrývala. A zdál se mu pojednou

mnohem vtší, postava jeho stále rostla, nabý-

vala hrozných rozmr, pevyšovala budovu ná-

dražní a stále rostla, stále a on to tušil, jak za

ní ztrácí se zjev ženy, pociující práv takovou

hrzu, jako on.

A vlak se rozejel ....

J. HOLUB NONÍ CHMURY.
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Píse.

Pišlo Jaro v celé kráse,

te nám kvete nad hlavami,

opilí jsme jeho dechem,

štstí pijem sami, sami . . .

Kolik Jar v svém sladkém lesku

pijde ješt zas a znova,

prochví štstím naše duše,

vzbudí v srdcích chvní nová,

jako dnes . . .?

Až pak jednou jese žití,

zbarví vlasy tónem svtlým,

budem’ v srdci pece mládi

s každým jarem nov zkvtlým —
jako dnes.

MILAN FUÍK.

Ranní slunce.

Kdo zde to okno otevel?

Slétlo jím jakés vidni

z dalekých výšek, neznámých,

a celý pokoj zkvtnatl.

A co to svtlo po stnách ?

To si v mj pokoj uschoval

svou istou touhu po rose

nkterý z jarních andl,

když se na ráno usmálo . . .

Já cítím vzdušné kalichy

modravých kvtin ve hrudi . . .

Kdo zde to okno otevel?

B. ZAVADIL.

Východ.

Nad zemí v dálce z mlh se roztanilo

obrovské slunce. Rudou vibraci

žhne do oí, bolest, jež krvácí

a v mukách modlí se: Pij, božská sílo!

Popel v mé duši víí zmaten,

smutení hedváb trhá ruku ísi.

Strun vyšších píse hymnicky se kísí

Popel v mé duši víí zmaten.

Stíbrné struny, které svtlem zvoní

!

Plameny vlastním žárem pohaslé !

— A staré písn, povadlé a mdlé,

si zpívají requiem monotonní.

K. TOMAN.



401 VOLNÉ SMRY 402

DV ŽENY. — NAPSAL V. OTO-
MAR. (Pokraování.)

Vyšli totiž z mlází, které se kupilo podle

jejich cesty a tu v malé zatáce spatil ped
sebou vysokou dubinu, tak ídkou, že bylo jí

vidt hluboko do vnit, až k malé hájovn, kde

bylo nkolik dtí. »V
T

dubin nejsou, « pravil

Jula a zaboil na pšinu do vedlejšího boru.

Vysoké, statné stromy pnuly se do výše, kde

tiše kolébaly se jejich koruny. Zem, krytá mechem
a suchou travou tlumila kroky. A tak octli se

oba tiše a tém nepozorováni u skupiny výlet-

níku, rozložené na malém svahu kol njakého

lovka, který práv v potu tváe namáhal se

bavit ctnou spolenost.

A co bylo zvláštního — na to vzpoml
Václav teprve jindy —

,
že byla tam i Vilma;

a že ji pozdravil smeknutím klobouku, naež
ona mlky pokynula hlavou, sotva o nj zava-

divši pohledem, který opt upoutala na zábavného

lovka.
Nic, nic nevyetl z jeji tváe, ni nejmenší

zmnu; jakoby ji bavil ten lovk, usmívala se,

ale mírn a jemn. Byla shovívavou.

Tu ten lovk si vzpomnl, že by moh utvoit

skupinu a celou spolenost zvnit svým apa-

rátem. Byl to fotograf-amatér.

Všichni souhlasili s jeho nápadem. A velké

borovice, pod nimiž táboili, šumly nahoe
v jistém souhlasu. Václav, aniž tomu chtl, octl

se za Vilmou, jí docela na blízku. Opel se rukou

o kmen a v tichém snní zadíval se ped sebe.

Ostatní se bavili a smáli. Vilma sedla, ruce se-

pjaté a dívala se v aparát. »Jen hodn živ
a vesele !«, kiel amateur. »Dobrá,« zvolal za

okamžik a dílo bylo hotovo. Pro jistotu vzal

ješt jednu momentku, potom složil své náiní,

a ztratil se cestou k hájovn.

Spolenost ihned se roztíštila. Mlo se hrát

a každý chtl nco jiného. Nemohli se shodnout,

a konen pece našla se jakási dtinská hra,

ve které se všem zalíbilo.

Netrvalo to však dlouho.

Uprosted ilého reje a shonu náhle v lese

se zatmlo a pímo nad borovicemi zarachotil

hrom. V tom poalo to ve vtvích praštt a

a syet a náhlá vichice zabouila vrcholy strom.
Nastalo zdšení. Poplach, že bude pršet, uchvátil

dámy. Ty neekajíce rozhodnutí svých kavalír,

sebraly, kde co bylo, klobouky a šátky a roz-

bhly se k hájovn.

Václav se nejen nezalekl možného dešt, ale —
neznámo pro, — pál si dokonce, aby se spustil

;

snad aby byl konec té hloupé zábav zde. -

A pro tu má být? ili a Milouš!

Díval se nahoru, tšil se, jak zanou ve

vtvích šelestit krpje; až konen zbyl sám.

Jula také utekl.

Mrzut a nerozhodný toulal se k hájovn.

Tam bylo živo. Hajný roznášel pivo, jeho

žena vaila kávu. Ve svtnici bylo modro kouem,
takže Václav z chodby otevenýma dvema v první

okamžik nic nerozeznal. »Vilma tam není,« ekl

v nm kdosi. »Pjdu dom,« pravil si zkrátka

a vydal se na cestu.

»Kde mže být Vilma ?« ptal se sám sebe.

Tu dlouhá, tmavá cesta, hned za hájovnou

jdoucí vysokým lesem odpovídala mu. Je-li kde

Vilma, šla jist tou cestou. Pustil sejí na zdabh.

Vzdaloval se stále hájovny. Pipadal si být

docela sám v tom smutném lese. Hle, tu však

se již osvtluje. Je na konci a tamo, na širokém

prseku stojí Vilma.

»Sleno,« ekl jí, »což se nebojíte, že bude

pršet? A blesk vás zabije !«

»Dívám se do nebe,« ekla, »a ekám; bute
jist, že se nieho nebojím.

«

A erné její oi spoinuly na Václavovi.

»Ze se nebojíte ?,« pravil; a náhlá váše za-

chvla jím celým.

Dal se do smíchu, aby zakryl svj cit. Pro-

kletá krev barbarských pedk, která mu víí

v žilách!

»Jste vy dnes v dobré nálad, « pravila usmí-

vajíc se. (Potebuješ obveselení, ubohý muži,

íkaly její výrazné oi.)

»Jak bych se nesmál, « vybuchl Václav, »když

si vzpomenu, jak jste zbožn dovedla se dívat na

toho amatéra, panáka, kterému není rovno.

«

Vilma se zasmála. »Ale kam jdeme ?« pravila

náhle.

»Pjdeme s p o 1 u,« ek vroucn a tiše a uchopil

ji za ruku.
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Mohla se mu vyprostit ;
ale náhlý soucit

zmocnil se jejího ženského srdce. Ubohý lovk,

co asi zkusil?

Šli mlky kus cesty. Hle, slunce vybralo se

z mrak a pozlatilo lesy. Tu najednou pišli

k mýtin a malý píkop octl -se jim v cest.

NÁVRH NA POMNÍK PALACKÉHO.

A. DLABAC. - L. SALOUN

Obma padla v oi náhlá ta pekážka a oba

zrychlili svj krok. Tam ped nimi mýtina, za

ní kus lesa a na levo dlouhé jetelové pole za

adou osamlých topol. Tam kolem topol žlutá

se cesta do msta. Po té cest Václav pjde dom.
Ale zde náhle octl se píkop a oba jakoby strženi

vichicí chvátají k nmu a zemdleni snáší se

k zemi. Vilma se vyprostila a sklesla opodál

Václava, hlavu zaboenou v dlan a

odvrácena od nho.

On také byl zdrcen. Zdálo se mu,

že jej kdosi neviditelný zkosil na zem;

a sotva se dotekl zem, veliké všech

matky, cítil novou sílu ve svém srdci.

Ale nemohl mluvit; ani slova nemoh
promluvit, až za chvíli.

»Snad nepláete, Vilmo ?,« ekl pe-
rývan a chtl ji potšit. Neodvtila.

»Pohlete, jak se Stelnice dívá na

nás.«

Opravdu ;
kryta proti mstu, byla vi-

ditelná z tohoto místa na tmavém pozadí

mraen.

Tu se vzpamatovala.

»V i d 1 jste mne plakat? Ne, vždy

já bych ani nedovedla. « A dala se do

smíchu.

»V asách se vám tpytí —

«

»Rosa po dešti. Vidíte ?«

Ukázala na mýtinu, na jetelišt, kde

kmitaly se barevné kapky.

»Vilmo!« ekl Václav a zadíval se jí

do oí. Cítil, jak v srdci jeho cosi mkne
a svátá chvíle se ho dotýká. Tu roze-

pjala se duše jeho a zpívala parafrázi

této písn;

Jsme u píkopu a tichý vánek jarního odpo-

ledne celuje nás oba.

Opouští nás, i modré ekanky nám u nohou,

a letí tam v kvetoucí jetel a do dálky zanáší jeho

ržové chvní.

Díváš se na mne, jak se nedívaly na mne dosud

žádné oi.

Tvé oi, tak záící, tak mladé, tak tmavé!

O jak se dívá celý les, celý kraj, aby uvidl

tvé oi . . . A nevidím les a nevidím nic, jenom

tvj pohled !

DETAIL Díváš se na mne. Dívej se na mne!
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Z NÁVRHU NA POMNÍK PALACKÉHO.

L. ŠALOUN. SÁMO A PEMYSL.

Co je mi les, co je mi dálka, co celý svt ve tvém

pohledu

!

Jen slunce, slunce je mi tak blízko a srdce mé mladé

bije mu vstíc.

Srdce mé, z nhož vyrstá neznámé kvítí, aby vnilo
tvj obraz.

Tvj obraz a mj . . . Vždy ty a já, náš spor a naše

spojení a naše nekonená hra . . .

Tak zpívala jeho duše a na vždy, na vždy

pohbila ve svou vnost nejkrásnjší okamžik

prchavého štstí.

»Podívejte se na tu ekanku zde, jak se

modrá, « pravila Vilma, trhajíc její kvt. »To je

mj obraz. Vezmete si ji na památku, vite ?«

A potom : »Budeme vázat vneky a na ty

potebuju šest aspo takovýchto trav. Našel jste?

Podržte, prosím, já budu vázat.

«

Vázala, až byla hotova. Ale nevyšly vneky.
Náhodou vyšlo veliké kolo.

»To není nic,« ekla a zahodila nezdaené

své dílo.

Jakýsi smutek ji ovládl, jako pi neblahém

proroctví. Nebylo jí páno, svázat ti vínky; ne-

bylo jí páno na svt nic.

I zadívala se teskn ped sebe do lesa, kde

bylo ticho, jak je dovede jen Bocklin zobrazit.

Tam veverka bhala ve vtvích, tam datel za-

ukal, a motýli peletovali mýtinu. Tu náhle

z lesa daleký kus od Václava a Vilmy vystou-

pili na mýtinu srnec a srna. Vtili, dívali se

chvíli dlouho a pak zali se klidn pást.

Jakýs obraz rodinného štstí . . . cosi mírného

a nžného dýchalo z tohoto párku zve v lesním

zákoutí.

Václav si toho povšiml; a souasn zrak

jeho zabloudil k slunci, jak daleko má k zá-

padu; stálo ješt dosti vysoko za železniním

náspem, který uzavíral mýtinu na právo. Jak se

leskly koleje, vzpomnl si, že vede ta dráha

odtud, kde je ili a Milouš.

Z NÁVRHU NA POMNÍK PALACKÉHO.

L. ŠALOUN. BETISLAV A PEMYSL" OTAKAR.
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Tu, jak se díval, poalo to praštt v kolejích

a dunt v náspu. Bylo slyšet huení, které

strašliv rostlo, jakoby se do lesa pivalila boue

;

a za nkolik okamžik tžký, zemí otásající

vlak s rachotem projel a zmizel.

Toliko bílá pára po nm zbyla, na chvíli za-

halivši slunce.

»Musím již zpátky, « ekla Vilma. »Ale Bože,

co jste tak bledý ?« zvolala, dívajíc se Václavovi

do oí. »Jako byste se byl neho polekal ?«

»Doprovodím vás,« ekl Václav, »a pak pjdu
dom.«

»Ne, nechote se mnou, nevracejte se. S Bohem,

píteli. Snad se uvidíme ješt jednou. Zítra.

«

»Zítra,« optoval Václav a sevel její ruce

a pitiskl ke rtm.
Vytrhla se a ubíhala prsekem smem k há-

jovn. Díval se za ní, zdali se obrátí. Neobrátila

se, zmizela. Vystoupil tedy z lesa a šel nejkratší

cestou pes veliké cviišt dom.
Doma ekl matce, aby Jula, pijde-li, pokal

tu na nho.

»Máš zde psaní,* ekla matka.

»Od koho?« ptal se. »Ah, od Cíli ?«

Vložil psaní do kapsy a vyšel opt za msto.

Do kaštanové aleje naproti zámku. Byla to hráz

proti vod, která tekla pímo za ní, posázená

vysokými stromy. Zde bloudil tak asto jako

student pi msíci. Co touhy, co mladistvých

sn zde prožil práv v kvtnu, jako nyní. Dnes,

jako tenkráte, jsou bílých a ervených kvt

Z NÁVRHU NA POMNÍK PALACKÉHO.

plny kaštany; a plno jich na zemi, nebo vadnou

ku konci máje. Zdali to tušil již tenkráte, co jej

potká ?

Slyš, jak veerem, který se snáší ped nocí

na zem, zaznívá z dálky skehotání žab. Je v nm
neumdlévající píse nám neznámých tvor. A jeho

vlastní bolesti a rozkoše a ili a všechno co zažil —
zdaliž nebylo pouhým skehotem žabím proti

tm novým symfoniím, které lozechvívají jeho

duši? Všechno, všechno je a bude jinaí od

onoho okamžiku, kdy mluvil s Vilmou. Vzpo-

mínal: Šli jsme spolu a sedli jsme spolu chvíli

v lese. Co dlá nyní? Vrací se již z výletu. On
však nesmí již mluvit s ní; musí chodit, jako

zloinec daleko, daleko od ní; hledat její stopy,

najde-li je a zas bloudit, zas bloudit . . .

Chrousti, bzuící, letící tichou tmou. Jak je

zabíjeli tenkrát, když byl hochem. A není to

šastný život takového brouka? Je spilý rozkoší

a letí s kídly divoce rozpjatými kvtnovou nocí.

A najednou bác! a je po nm. A není to lepší,

žít práv tak? Než loudat se pomalu k smrti,

radji rozepjat kídla a rychle žít

!

Než utloukat

den za dnem, rok za rokem v kancelái a pi
krbu všední domácnosti, radji skokem do té

propasti, kam všichni musíme. Mít v hlav ta-

kovou Carmen, takovou minutu opravdivého,

velikého štstí, které nemže se opakovat ani

prodloužit ... a skonit ranou jako ten chroust!

— Ah ili! Píše mu psaní. Co mu píše?

Zas náek, bolest, utrpení, nemoc, stín. A Vilma . .

.

L. ŠALOUN. RELIEF.
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Svobodna, svobodna je stále . . . Strhl obálku a

pi temném svitu nebes proetl dopis od ženy.

»Já nevím, co dlat. Ono se nic nelepší. Snad

abych pijela. Pora mi.« A tedy pijede. Radji

dív, než pozdji. Než bude pozd . . .

A není pozd? -— Vzpomnl na ten vlak

NÁVRH NA POMNÍK PALACKÉHO.

ST. SUCHARDA — A. DRYAK.

odpoledne, jak jej polekal. Pro se tak zdsil?

Zdálo se mu, že kdosi tam sedl u okna a díval

Se na nj. Co by však bylo? Vždy ani ješt

nepolíbil Vilmu. Taková istá, istá vzpomínka.

Opravdu, jako ze studentských dob. Ale nyní

musí již dom. Jula eká. — — —
. Jula jej

opravdu ekal. A pak šli

spolu mezi staré známé,

kteí se vesms Václavovi

divili, že jej zas vidí po tak

dlouhé dob. »To nejsou už

msíce, to jsou léta, cos ne-

byl mezi námi«, vyítali mu.

Václav se usmíval a

celou noc vydržel poslou-

chat rozhovory, které jej

jindy nudily a mrzely. Ale

vdl málo z toho, co se po-

vídalo. Zdálo se mu, že

s ním poád je Kdosi
;
srdce

jeho cítilo teplo a jaro.

Zdálo se mu, že všichni

lidé jsou mladí a noví, že

jiný je vzduch, jiná jsou

svtla, jiné pivo.

Po plnoci už nevdl
o tom, že je s kamarády.

Sedl v lese. Šumlo to

tiše ve vtvích a slunce sví-

tilo. Stín padal na píkop.

A Vilma byla s ním. Zas

byli spolu, jako tehdy na

Stelnici a cestou dom. Ale

jinaí, jinaí . . . Mezi tím

byla zima se svými záv-

jemi a vichicemi a v srdci

jeho stídala se k ní lho-

stejnost a nenávist’. A te
najednou mír a ticho. Vždy
mohou býti pátely. Nic

více než pátely. A také

nemohou si býti již mén.
Víckrát by s ní nemohl tak

chladn a cize mluvit, jako

tehdy v parku a na podzim

když ji doprovázel. Te jej

eká jiný, nový život. On

DETAIL. S á m bude jinaký. (PHšt dále.)
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V posledním ísle V. S. mli jsme píležitost

ukázati, jakých pibližn finanních prostedk

zem, veliká a lidnatá jako Cechy (Bavory) vy-

nakládá na povznesení a podporu umní vý-

tvarných
;
nemén dležitým jest však lánek

ten tím, že jest výmluvným svdectvím, s jak

živým zájmem sleduje se v cizin vývin výtvar-

ných umní.

Dnes na porovnání stjž zde ukázka z po-

mr našich domácích

:

Leží ped námi dv poslední zprávy »Výboru

Spolenosti vlasteneckých pátel umní v Ce-

chách« (za rok 1896 a 1897), jediného u nás

dosud initele, který tradicioneln jaksi z dob,

kdy za všeobecného úpadku umní výtvarných

šlechta u nas vzala na se povinnost státi se

protektorkou nad skomírajícím, druhdy slavným

a váženým cechem malíským, založením výše

jmenované spolenosti, považuje za svj monopol
ješt dnes rozhodovati ve vcech umní. Sto let

však uplynulo od založení »spolenosti« a za

dobu tu mnoho zmnilo se ve svt. Na troskách

nedokrevného idealismu, klassicismu, praerafae-

lismu, a jak všecky ty smry se nazývaly, vy-

víil osvžující, mohutný proud umní moder-

ního, které s posmchem šlapajíc šablony, do

nichž akademie umní snažily se je vtsnati, v nad-

šení vrhalo se v náru pírod, tomuto nevyer-
patelnému zdroji, co jediné pravému svému ideálu,

který práv ti, tak špatn pochopení staí misti

tolik zbožovali. Nové ideje, nové smry vyví-

jely se, zápasily o nové bytí, vítzily a padaly

pipravujíce pdu novým a novým; ale u nás

spalo vše spánek spravedlivých, u nás dlouho

zstávalo vše klidné, konservativní. Nikdo ne-

roziloval se proto, za jinde vášniv lámala se

kopí. K emu také? Vždy bylo svého asu
uznáno za dogma nezvratné, že staí misti

úpln vymezili hranice umní a celé generace

obraly si za jediný cíl více, mén, bezduché jich

napodobení. Vc byla velice pohodlná, každý

ml hned mítko po ruce, jak dalece ta která

práce umlcova svému vzoru se piblížila. Každý

vdl ihned, smí-li i nesmí chváliti. Avšak to vše

dlo se v cizin, u nás dlouho bylo klidno. Dbáno

také peliv o to, aby co možná nejmén škodlivé

vlivy zavadily o Prahu. A dodnes, zabloudí-li

njaký proskribovaný obraz k nám, možno
plným právem íci, že stalo se tak pouhým ne-

dopatením a slavná komise výstavní už se o to

postará, aby povsil se co možná tak, by aka-

demická mládež naše nepišla do pokušení a dobí

šosáci se nepohoršili.

Tak máme tu letos Harrisona, loni a ped-

loni byl tu Hoffmann, byl tu Qaus a jiní. Pán

bh nás ped nimi pro budoucnost uchovej.

Vymlouvá-li se správa Rudolfina tím, že proto

dobré vci z ciziny o Prahu jen namátkou za-

vadí, ponvadž u nás málo se kupuje, jest to jen

nejapným omlouváním vlastní netenosti; nebo
kdo má dobré, dražší vci pedevším kupovati

ne-li galerie? Jinde vynesli se v tichosti na pdy
neb do skladiš obrazáren Corneliové, Hessové,

Engertové a jiní podobní, jako pro umní bez-

významní, u nás pecpávají se podobnými plátny,

která obyejn musí býti veliká, malé místnosti

obrazárny; snad také z toho moudrého dvodu,
aby nebylo výmluvy, že pro njakého moderního

steštnce jest místo. Však nechceme stížnosti svoje

rozvlékati do nekonena, na konec byli bychom
sto sami sebe pesvditi o hrzném faktu, že

opravdová poteba umní u nás dnes ani ne-

existuje, že vše stalo se bhem asu protektorm

svým jaksi nepohodlným sportem, kterého oni

zase z konservatismu vzdáti se nechtjí.

A pec mluví a píše se u nás tolik o významu

umní výtvarného. Vizme jen provolání ve vý-

roní zpráv výboru »Spol. vlast, pátel umní«



417 VOLNÉ SMRY 418

za správní rok 1896. na které i ve zpráv násle-

dující z roku 1897 se poukazuje:

Jelikož sestátnním Malíské akademie zbavena jest Spo-

lenost správy a vydržování jej i, umožnno jí, aby vno-
vala tím usilovnjší péi obrazárn aKr a soumné
jednot pro echy, starajíc se v prvé ad o zí-

skání dl osvdených umlc domácích jak ze-

melých tak i žijícících.

Akoliv oba tyto ústavy již dlouhou adu let utšen
prospívají, nelze výboru jinak než s obavami hledti

v budoucnost. Potšitelný vzrst obrazárny již díve

byl píinou, že pibrány býti musili ti místnosti hlavního

patra, pvodn pro výroní výstavy krasoumné jednoty ur-

ené. Nemá-li výroní výstava o prostory tyto skrácena býti,

nezbývá než každým rokem sáhnouti ku prostedku pímo

barbarskému, odkliditi vždy obrazy z tchto tí míst-

ností a do skladišt je uložit i, aby po skonené vý-

stav opt na svá místa zavšeny byly, — což pro um-
lecká díla a zej mna obrazy jest velmi nevýhodné, ba

nebezpené.
Již dnes není pochyby, že vbrzku bude nutno

pidlili stálé obrazárn i veliký sál s vrchním
svtlem, jenž písluší k místnostem pro výstavy
urenýn.

Zárove i výroní výstavy Krasoumné jednoty nabývají

vždy vtších rozmr, jednak zvýšenou inností um-
leckou v Praze, jednak pomrn dobrými prodeji zde

docílenými, kterouž okolnost dlužno v zájmu našich domá-

cích umlc a pátel umní radostn vítati.

Rok od roku stává se nedostatek místa citelnjším,

tak že již nyní dobrá díla nedostaten, totiž vysoko umíst-

nna býti musi a tím k náležité platnosti nepicházejí.

Jakmile však dojde k tomu, že bude nutno použiti též nej-

vtšího sálu výstavního k úelm obrazázny, nebude lze

pomýšleti na každoroní vyklízeni tohoto sálu a

sousedních místností, protože k uschování zatímnému tak

etných dl umleckých není v prostorách obrazárn v Rudul-

fin náležejících naprosto žádných vhodných místností.

Za krátko pesídlí umlecko-prmyslové mu-eum do

vlastní budovy, a výbor kojí se nadjí, že sl. eská spo<

itelna v osvdené pízni své k ústavu našemu, jemu

místnosti takto uprázdnné k používání velikomysln pikáže.

I to by byla pouze malá náhrada za sály s vrchním

svtlem v hlavním pate, jež jedin požadavkm pí-

tomné doby v hojné míe vyhovují.

S neodvratnou silou pibližuje se okamžik, kdy, a

sice v dob blízké, nebude vbec možno poádati v sá-

lech Rudolfínských výstav}' Krasoumné jednoty.

Není zajisté páním nikoho, abychom se vrátili do onch
pomr, kdy výstavy se odbývaly v nkdejších místnostech

akademie v Klementin a pozdji v hoejších sálech Zofín-

ských, ale nebude také nikoho, kdo jen ponkud zájem a

sm}'sl pro umní chová, jenž tchto výstav postrádati by

chtl. Každý, komu rozkvt našeho rodného msta srdce

radostí a pýchou plní, kdo poznává, že pstování
vd a umní hlavním jest znakem vývoje kultur-

ního, hluboce želeti bude blížícího se nebezpeí, a

každý, a zúastnný neb nezúastnný, zajisté rád pispje,

aby nebezpeí to odvráceno bylo.

Na dkaz toho, jak spolenost s umním
cítí, jak všeobecný vývin jeho sleduje, a o rozkvt

a povznesení jeho zimnin se stará, stujž zde

na doklad seznam dl v posledních letech pro

obrazárnu získaných

:

. s. z. 2483. V lese od G. Courbeta.

» 2501. Vlašský prodava obraz od M. Schmidta.

» 2484. Podobizna f dvo. rady Dr. Hosera od

G. Kratzmanna.

» 2475. Odchod studujícího z domu oteckého od

V. Barvitiusa.

» 2481. Císa Vilém na koni od Th. Rocholla.

» 2448. Podzimní píse od M. Orlíka.

Mezi všemi v odstavci II.: Sbírce akvarelv a kreseb jme-

nujeme jenom

:

. s. z. 2476. Venkovské dve od Ad. Liebschera.

Z prostedk veejného fondu Krasoumné jednoty s použitím

daru eské spoitelny k rozmnožení obrazárny ureného

(roních 6000 zl.) koupeny následující obrazy:

. s. z. 2469. Má dáti a dal od G. Maxe.

» 2470. Vdovec od E. K. Lišky.

» 2471. Žebrákova rodina od Jar. ermáka.
» 2472. Pastorále od Calverta E. Shervooda.

» 2473. Nedorozumní od Jar. Spillara.

» 2474. Návrh ku dostavní Pražského metropol,

chrámu od Lud. Kohla.

Z prostedk fondu Hoserova

:

. s z. 2497. Víno, žena a zpv, malba olejové od Fr.

Chr. Jannecka.

Pro galerií žijících malí:
. s. z. 2474. Francouzští jezevíci od Edm. van den

Meulena.

Roku 1897 pak zakoupeno:

Z prostedk veejného fondu Krásoum jednoty pro echy
s použitím daru eské spoitelny k rozmnožení obrazárny

ureného

:

Pro obrazárnu : zakoupeno.

. s. z. 2504. Abr. Goldyn » Jail usmrcuje vojevdce

Sissaru<>.

» 2507. Jan ryt. Skramlík »Dohazovai«.

» 2508. Hermina Lindnerova »V klidné chvíli*.

» 2508. E. Harburger »Chuda a pece bohata«.

Dary obrazárn:

. s. z. 2512. A. Stademan »Zimní krajina«.

» 2239. V. Velten »Na pívoze«.

» 2450— 51. Lang »Almansov« a Msabella ve stáj i»

Doufáme, že k výatku tomuto neteba zvlášt-

ního výkladu. Jest to jen nepatrný dkaz, jaké

vci pevážnou vtšinou v galerii a již jako

koup, nebo dary (doufáme, že jinde také as

co se dar týe, nkdo rozhoduje, co mže a

co nemá do obrazárny veejné býti pijato), za-
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ST. SUCHARDA - AL. DRYÁK.

bírají to málo místa, na nž spolenost se vy-

mlouvá. Vidti také, že z moderních jmen kon-

sekventn proklouznouti se nenechalo ani jedi-

nému.

Krasoumná jednota je spolek každým rokem

zkvétající, spolek bohatý, podporovaný lenstvem,

kterého ítá na pl pátá tisíce, hýkaný eskou
spoitelnou, která jej každoron 6.000 zl. pod-

poruje. lenské píspvky, istý výnos výstavy

(pes 2000 ron), podpora spoitelny — iní

více než 30.000 zl. každým rokem. Nepotebu-

jeme vykládati, co v našich umleckých pom-
rech taková summa znamená, co dobrého by se

jí dokázati dalo, jaký rozkvt eského umní
pivoditi by mohly takovéto kapitály ízeny a

vydávány od lidí, kteí by mli dosti dobré vle
a poctivého porozumní pro poteby zkvétajícího

moderního eského umní.
A zatím, jak s tmito kapitály nakládá Kraso-

umná jednota? Data nahoe uvedená mluví sama.

Ale jak mže býti jinak? V Krasoumné jednot

nerozhodují umlci, nikoli, ti tam nemají tém

DETAIL POHLEDU ZE ZADU.

ani zástupc a tém nižádný vliv. Tém ni-

koho z eských lidí vbec nenajdete v seznamu
lenstva, jsou to vtšinou Nmci a páni z vy-

soké šlechty, kterým pirozen interess pro

eskou práci zcela schází. Ale schází jim také

porozumnní pro moderní umní vbec
;
innost,

jakou rozvíjejí, je toho pádným dokladem. Pá-

nové ti uznávají velmi dobe, že je pímo bar-

barstvím, jak se sami vyjadují, vyprazdovati

každoron 3 sály stálé gallerie pro výroní
salon, uznávají a stžují si, že v gallerii není

tém místa: ale na to místo tak vzácné lípají

jednu prostednost za druhou a odmítají každou

vc dobrou, modernjší.

S nimi jsme již sútovali definitivn. V našich

pomrech stal by se lovk asem rád kommu-
nistou a podlil by se tak trochu s druhými

o ten u nás tak vzácný kapitál, který jest v jejich

rukou mrtvou hivnou, a o kterém jist víme,

že by v rukou dobrých nesl užitek stonásobný.

Bohužel musíme si nechat zajít takové choutky.

30.000 Krasoumné jednoty bude dále mrtvým
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kapitálem, vysoká šlechta nevzdá se toho ušle-

chtilého sportu, který provozuje ku škod e-

ského umní již takovou adu let — a nám
nezbývá nic jiného, než postaviti proti mrtvému

kapitálu, mrtvým lidem a myšlénkám svoje živé

snahy a svou mladou práci, a nahraditi tak', co

se finann nám nedostává; a jsme pesvdeni,
že ten materielní základ, který potebujeme

nutn, dá nám eská spolenost, která ho dosud

tak ochotn poskytovala Krasoumné jednot.

Jest to její povinností, uiniti to musí a ona to

uiní.

- O UMLECKÉ KOMISI PRAŽSKÉ. Trvalo to více než

dva msíce, než umlecké komisi dostalo se od mstské
rady odpovdi na její memorandum, kterým veejn se po-

dkovala. Stalo se tak teprvé na základ zakroení zemského

výboru. Faktum je, že mstská rada resignaci umlecké ko-

mise nepijala. V následující schzi umlecké komise, kde

o tomto prohlášení mstské rady jednáno, bylo sice namítáno,

že okolnosti pro nž komise se vzdala i na dále zstaly ne-

zmnny a že není proto píiny resignaci bráti zpt a

v práci se uvazovati, konen nabyl ale pece vtšiny náhled

ten, že znova má se vyjednávat. — Ponvadž uznáváme

pi zbdovaných pomrech našich instituci podobnou za d-

NÁVRH NA POMNÍK PALACKÉHO.

ležitou vítáme tento krok, a páli bychom si jen aby vyjed-

návání se nejen zdailo v tom smyslu, že umlecká komise

zasedne ku prácí, ale aby ji i povolena byla ta samospráva,

která její významu pati a které po celou dobu marn se do-

máhala. Jedno jen je nejasno. Dnes stžuje si umlecká ko-

mise do nedostatené podpory žurnalistiky
;
je to smutné sice,

že denní listy nepišly jí vstíc, je ale také pravda, že se

strany umlecké komise o její innosti asopisy bu vbec
neb velice skrovn byly zpravovány a tím jen vysvtlovati

si mžeme, že u veejnosti naší. nemla té opory, jaké mí-

vají jiné korporace daleko menší dležitosti, které si ji stá-

lým uveejováním svých pracovních program dovedly zí-

skati. Pimlouvali bychom se proto pro pípad, že dojde

k dorozumní, o to, aby referáty umlecké komise byly nejen

denním listm, ale i týdenníkm i msíníkm zasílány, z nichž

jist mnohé uveejnní neodeprou.

VÝSTAVY.
VÝSTAVA MÁNESA - KRASOUMNÉ JEDNOTY V RU-

DOLFINU. Zajímavo bylo letos isti referáty o výstav Ru-

dolfínské uveejnné v eských list ech. Ani jeden list ne-

ubránil se tomu, aby ob výstavy nep.írovnal, a konstatu-

jeme prost, že pirovnání dopadlo po vtšin ve prospch

Mánesa.

Všechny asopisy byly v tom ohledu svorný až na »Roz-

hledy«. Ponvadž oba referáty v asopise tomto byly tak za-

jímavý, že vybízejí ku srovnání, podáváme je v následujících

AL. DRYÁK - ST. SUCHARDA. POHLED ZE ZADU.



23 VOLNÉ SMR V* 424

ádcích jako doslovné výtahy. Srovnej Rozhledy 1898 stránky

464 a 797, lánky »Z výstavy spolku Manes» od Zyx a Pražský

Salon od Jaroslava Kampera. Co se celku týe teme o Má-

nesácké výstav

:

»Jeden dojem hned pi prvém a bžném pohledu na ráz

celé výstavy utkví každému návštvníku. Je to dojem úmr-
nosti, salonní odmenosti a pelivosti. Jeden formát obrazu

druží se k druhémn, každý obraz sám pro sebe peliv pro-

pracován, nikde vás nezarazí podezelé chytání barev, nebo

nedbale vržené tahy šttce, sladké palety našich pro-

fesoru tu prostednictvím jich pilných a nada-

ných žák rozlily všechnu svou bravur nou
únavu. Strohý a sukovitý Úprk a se tu utápí a P. Schus-
senvi se pro tentokrát nepodailo chytiti do rámce kusy

hoících barev v bíle roztaveném slunci. A tuto mono-
tonií zvyšujeješt chudoba v druzích malí-
ského umní: genrová malba, portrait, Krajina mají pe-

vahu; jeden historický obraz, dv allegorie a ti fantastické

kresby tu zanikají. Atak dospíváte k hlavnímu
usudku, že je to vše dost jednotvárné, a že

by tmto vtšinou mladým lidem nebylo na
škodu b ý 1 1 trochu svžejší, smlejší, kapi-
dsnjší. A nového je tu tak málo, tak málo —
vše jde v tch osvdených starý ch kolejí ch.

«

Referát koní pak po rozboru nkolika prací následujícím

zakonením.

>To všecko jsou prý prvé kroky mladého spolku v nové

lOletí. Jest mu páti nejlepšího zdaru a pedevším více od-

vahy a více umlecké samostatné práce, a nechtít udlat

ze všech malí jeden ovinec s jedním pastýem. Voln se

rozvíjet. Jest chvalitebná snaha, postavit budovu pro um-
lecké výstavy, vyhovující všem moderním požadavkm ale

nech jest i v nové budov co vystavovat co by vyhovovalo

moderním požadavkm a co by mohlo smle konkurovat

s cizinou.

«

Výstava Mánesa jak z proloženého písma patrno od-

souzena zde píke, tak píke, že v dnešním referátu o Ru-

dolfinu marn hledáme nco podobného. — Zde teme sice

také

:

»Dojem celku je, možno-li, ješt mdlejší, než jindy.

Domácí umní je tentokrát poetn i co do hodnoty zastou-

peno slabji než jiná léta, snad následkem úastenství na

nedávné výstav »Mánesa.« Co se specieln domácího umní
týe, tu práv nkolik nejsilnjších talent, nkolik nejdražších

jmén schází. Postrádáte tu Alše, Jeneweina, Úprku
a sám Schwaiger, který zde má nkolik bravurních svých

ísel, ml by — po našem pání — etnji býti zastoupen,

«

— ale toho odsouzení snažení našich umlc jakého dokali

se v referátu »Mánesa« zde nenalézáme. Mohli bychom se

spokojiti s touto nesrovnalostí referát ovšem rzných dopi-

sovatel, le jednoho a téhož asopisu, z nichž jeden útoí

proti sladkým paletám našich professor, kdežto druhý této

palet (Hynaisov) neobmezenou vzdává chválu. Pihlédnme

ale k referátm onm ješt blíže, pozorujme, jak o jednot-

livých umlcích, kteí obou tch výstav se súastnili, soudí

ob kritik}'. Uvádíme ovšem jen potud, pokud referáty ty

valn se rozcházejí.

Kdežto zde v Rudolfinu p. Kamper postrádá pítomnosti

našich nejsilnjších talent a nejdražších jmen, z nichž zrovna

Aleš i Úprka v Mánesácké byli slušn zastoupe ni, nedostalo

v referátu zyx pro Aleše ku píkladu ani místeka, pro

Úprku pak jen v pedmluv uvedené poznámky. Kdyby vý-

stava Mánesa byla ítala 750 ísel jako tato Rudolfínská,

nedivili bychom se tomu, ale pi 70 íslech je to vru ná-

padno a nápadnjší tím více, že pípady ty nezstaly oje-

dinlými. Totéž stalo se i s jinými Mánesáky.

Tak nezasloužili zmínky v referátu o Mánesu ani Holub,

a v téinže ísle Rozhledy uveejnily reprodukce jeho prací

(Smutný motiv, Motiv romantický a Šeí se), ani Slavíek,

ani Šimúnek, jimž pi jiných píležitostech zrovna tak jako

Alešovi a Úprkoví Rozhledy vnovaly nadšené lánky, ani

Braunerová
;

a dnes v tomže asopisu o tchto umlcích po

dob jednoho neb dvou msíc (výstava Mánesu skonila

5. bezna, Rudolfínská pijímala píspvky do 31. bezna)

teme následující:

»S jinými pražskými motivy shledáváme se v pízemí.

Ponenáhlu jakoby s oí našich malí bylo spadlo blmo :

léta chodili kolem a nevidli nieho. A te pojednou ped
užaslými zraky jejich leží tu stará, malebná Praha, plná

svérázných, nevyrovnateln krásných partií a poetických, jako

zakletých zákoutí. Vn poetických nálad zvedá se z tch
zapadlých kout a opíjí naše umlce. K. Simnek bloudí

jejími kivými ulikami a v ad pkných, solidních akvarel

zachycuje její krásy. Pkné, malebné prhledy plné vzduchu.

Jeho barva má milé teplo, je svítivá a jde již úctyhodn do

hloubky. Ale jeho »Waldštýnská ulice« nemá, tuším, té ná-

lady, kterou na stejnojmenném, s neobyejným švihem a no-

blessou nahozeném akvarelu zachytila slena Zdenka Brau-
nerova. Od téže distingované umlkyn snatujeme ješt

druhý akvarel, moravský motiv »Po dešti. « Kout na dvoe
selského statku, kde nad doškovými stechami po prudkém

dešti zamodralo se jasné podzimní nebe. Bílé stny chalup,

zvlhlé pívaly dešt te chtiv pijí teplou slunení zá. Roz-

tomilý obrázek, sytý a teplý v barv.

«

Krajináství (ve výstav Mánesa), »zdá se míti vrch, a

také nkteré ukázky jsou skuten vedle skulptury na vrcholu

výstavy, co se tkne nového umleckého pojetí a umlecké

intensity, s jakou jsou provedeny. Akoli vývoj krajináství

je u nás obzvlášt mizerný a je odkázán pouze na

nkolik umlc, jimž není umožnno studovati v cizin, pes
to pese vše jsou tu dv ti umlecké individuality, jež jsou

prosyceny odvahou a touhou po nem svém a novém. Je

to sice pi našich pomrech dosud v prvých stopách, ale

disposice pro další vývoj jsou zde.«

Sympaticky pak uznávány ony dv ti individuality Jelínka,

Kavána i Engelmúllera, zato ale Dvoák, Holub a Slavíek

jak výše uvedeno úpln vypadli, o tch doítáme se teprve

dnes v referátu o Rudolfin. Po ocenní práce Kavána, jehož

referent klade nejvýše teme: »A jméno Antonína Chitussiho

si pipomenete i ped krajinami Josefa Holuba a Otakara

Lebedy. S potšením vidíte, že naši mladí krajinái správn

se dívají na pírodu a jen z ní erpají svoji sílu. Jsou stejn

daleci toho idealisovati krajinu, jak stará škola inívala, jako

jim nenapadá jen a jen jí kopírovati. Portrétují pírodu, za-
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chycují charakter krajiny, její náladu, ten teplý dech zem,

jenž nade vším se tese. A dílo jejich se daí, pozorujete

s radostí. Rostou každým novým obrazem, blíží se víc a víc

pírod a proto z jejich prací mluví tak intimní a milé kouzlo

Také Bohuslav Dvoák, malí omšených, v mkká roucha

mechová zahalených balvan a poetických koutk lesních

slibuje pro budoucnost mnoho.

Ant. Slavíek dvma piecami znovu sa nám pedstavuje

nejen jako vzácný kolorista, ale i jako jemný básník. Jeho

olejový »Podzim«
,

plný klouzavých záblesk svtelných

a zamžený sladkou melancholií posledních slunných dn
jesen i moravský krajináský motiv ukazují neobyejn
sympatického toho umlce na celé výši jeho umní. Svérázný

oste vykrojený profil krajináský, malí, který nejen vidí

vskutku malísky, ale který má k disposici i ist svoje

tony, odpovídající vnitnímu cítní.

«

Srovnáváme-li ješt dále, seznáme, že Svabinský vysta-

voval v Mánesu kresby »pracované známou u nho fakturou,

«

kdežto dnes se »setkáváme se jmenem Svabinského, ješt na

ti ech perokresbách v pízemí, z nichž oba neobyejn plastické

životní portréty stojí rozhodn nejvýše. V této píin, v té

vzácné jemnosti kresby a práce pekvapující
svoji plastikou, nemá dnes Svabinský u nás soupee.

Dovede jako nikdo jiný nutné spleti ar vdechnouti život.

«

Schusserovi v Mánesu »pro tentokráte nepodailo se

chytiti do rámce hoících barev v bíle roztaveném slunci ;«

v Rudolfinu vystavuje sice také »portrét, který není zcela

bezvadný, za to ale téhož malíe »Sen letní noci« jest novým

bravurním kouskem tohoto arodje, s v t e 1 ný ch e ff ek t

a mlhavých lesk. Tžký dech kvtin a vlhké vlny

vzduchu letní noci, kterou se tesou fosforové jiskrjr svatojan-

ských mušek v tžkých opojných vibracích vane z tohoto

plátna vstíc. Mén zamlouvá se ženský akt kolébající se na

vni kvt a na mírném noním vánku. V té symphonii

vn a svtel, v tom oparu lehkého šera, psobí to tžké

jaksi stízliv akademicky traktované vznášející se tlo dosti

rušiv. Ale i tak zapamatujete si tento obraz jako jedno

z nejmilejších ísel letošního Salonu.

«

Pestaneme na tchto nkolika ukázkách, z nichž patrno,

z jak odchylného stanovisko posuzoval referent Xyz výstavu

Manesa naproti nynjšímu referentu téhož listu ve lánku

»Z pražského Salonu.

«

Nám nejmilejším z toho celého jen to je, že umlci

mladí z Mánesa —
- kteí v únoru 1898 mli tak málo

odvahy a samostatné práce, za dobu dvou msíc ui-

nili takový pokrok, že táž redakce Rozhled, která se bije

za isté moderní umní, propustila o nich tak vele psaná

slova, která tím jsou významjší, že uvedena byla u píleži-

tosti výstavy Rudolfínské, kde konkurovati jim bylo s cizinou

(ovšem nevaln zastoupenou) ve výstav obeslané 750 um-
leckými díly. K takovému úspchu musíme jim ovšem ze

srdce gratulovati.

— Z VÍDESKÉ VÝSTAVY V »KUNSTLERHAUSU«.
Pro pomry naše charakteristickou poznámku : Slavíkv Pod-

zim z výstavy Mánesa, vystavený ve Vídni, zakoupen byl

ministerstvem kultu a vyuování. Tímže ministerstvem zadáno

provedení sochy »Krista na poušti « autoru jeho, sochai

Vosmikovi, v mramoru za honorá 5000 zl. Dojde to u nás

snad pece tak daleko, že umlci pestanou mít ohled k našemu

publiku a budou vystavovati v cizin, kde spíše prorazí i v kon-

kurenci s umním celé Evropy.

SOUTŽE
K SOUTŽI NA POMNÍK PALACKÉHO. —

K soutži došlo 14 návrhu. Uvážíme-li, že e-
ských sochail umlc, kteí konkurrencí oby-

ejn se súastují, nepoítáme-li oba vynikající,

Maudra a Myslbeka, je ke ticíti, seznáme, že

soutž tato, pi níž jednalo se o pomník takové

národní dležitosti, není —- valn obeslána. Pí-

ina tohoto slabého úastenství jsou jednak ne-

správnosti, bez nichž žádná tém soutž u nas

se neobejde, ty samozejm nedodávají mnoho
chuti k optovnému konkurrování, jednak také

ubohé podmínky konkurrenní, které odmnami
svými nijakž nelákaly.

Tím, že všem projektm pieny náhrady

výloh, seznáno urit, kdo konkurrence se sú-

astnil, a zajímavo je, že po vtšin práce pochá-

zejí z rukou nejmladších socha našich. Starší,

kritikou i veejností uznávaní umlci naši jako

Hergessel, Popp, Procházka, Strachovský aSchnirch

tentokráte se nesúastnili, a jindy na p. práv
Schnirch u píležitosti konkurrence sv. Václava

veejn prohlašoval : »j e n ve zdravém zápo-
lení, stálém cviku a neúmorné píli jest

záruka zdravého vývoje a možnost do-

sáhli outi oné výše duševní dokona-
losti, která tomu kterému individuu
jest dosažitelná ;« a dále: »Práv pední
umlci*) v každém národ mají povin-
nost’, pokud možno, každé ádné kon-

kurrence se s úastnit i, aby nejen sebe,

ale i své okolí povznášeli (?) a n e-

mí-li tak, pak ztrácejí nároky na
vdí postavení v adách národních
umlc.« (Zasláno p. J. Hlávkovi ze dne

14. února 1896.)

Je to osudná chyba, vlastn chytrost’, ta slvka
pokud možno, dnes po jejich nesúastnni se

konkurrence, kdy tito umlci dle prosloveného

zde ortelu by ztráceli nároky na vdí postavení

;

dnes se ekne — ano, nám to nebylo tentokráte

možno — tolik ale musíme podotknout, že zrovna

*) a k tm oni zajisté se poítají.
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zde bylo by povinností ospravedlniti se, pro
k tomuto zápolení nedošlo ped touže veejností,

které jindy jinak se píše.

Piznáváme, že byly zde podmínky nelákavé,

jak jsme již v I. ísle tohoto roníku uvedli

a nesvádly zvláš ony starší, kteí jsouce ob-

jednávkami zahrnuti, nemají asu konkurovati

pro mizerných 300 zl., ale to pi tak eminentn

národním úkolu nepadalo na váhu a právem

proto oekáváno bylo širší úastenství, zvláš

pedních umlc. —
Le vc ta již odbyta a vrame se zase ku

soutži té a dnes, kdy výsledky její máme ped
oima, sledujme pokud postup její o správnost’

a spravedlnost se opíral, po-

kud od nich se lišil.

Dle podmínek soutže, aby

anonymita soutžících byla

zachována, bylo zakázáno kon-

kurrentm projekty své osobn
dodávati. U nás, kde konkur-

rujících tak málo, že anony-

mitu prost nemožno zachovati

z ohledu toho, že práce jednot-

livých autor bývají hned po-

znávány, nepovažujeme zvlášt

pi projektech tak obsáhlých,

jakými práv tyto byly, za

vhodné opatení to, ponvadž
skládání projektu z mnoha
kus vyžaduje pítomnosti au-

tora, do kteréžto práce tžko
nkoho zasvtiti, ale byla-li

jednou podmínka ta stanovena,

mla býti dodržána hned od

poátku a mlo toho býti dbáno,

aby práce jich autory dodá-

vány nebyly. A v zájmu ko-

neného vzhledu a sestavení

projektu bychom ani proti

tomuto opomenutí nemohli ni-

jaké vážné výtky vésti, musíme
s rozhoením podotknouti jen

tolik, že se strany sl. mstské
rady nebylo zdostatek o to po-

staráno, aby projekty nebyly

pístupny cizím, rzné vlivy

majícím osobám které veejn

o nich úsudky své ve spolenosti i hospodách

pronášeli dávno ped schzí jury, ba došlo to

konen v tomto pípad i tak daleko, že v téže

dob objevila se v asopise »Výtvarník« veejná

kritika, kousek to, jaký u nás dodnes pi kon-

kurrenci se neobjevil, za který ovšem mstská
rada nese zodpovdnost' spolen s neslušností

referenta asopisu »Výtvarník«.

Jury, v níž zasedali mstskou radou zvolení

umlci Hynais, Roštlapil a Wiehl, doplnna so-

chai Maudrem a Myslbekem, zvolenými kon-

kurrujícími absolutní vtšinou, podala dobrozdání

mstské rad, kteréžto dobrozdání — v »Radi-

kálních Listech« uveejnno bylo. — Cekalo se

NÁVRH NA POMNÍK PALACKÉHO.

ANT. ŠTRUNC, socha — BED. BENDELMAYER, arch. DETAIL.
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delší dobu na potvrzení jeho

se strany ostatních asopis,

zvlášt denních, le trvalo

to celé ti týdny, než k tomu

došlo. Dlouhá doba tato

dala zase píležitost’ rz-

ným domnnkám, ktere za-

kládajíce se na nespráv-

ných po vtšin informa-

cích, šíily se i tiskem (»Vý-

tvarník*) v podob podezí-

vajících poznámek neslu-

šného obsahu, i návrhu,

aby projekty podrobeny byly

veejnému hlasování, které

by o nich rozhodlo — ná-

vrhu to, který i v záleží- SITUACE K NÁVRHU

tosti všeobecnosti daleko

pístupnjší jakou byla otázka druhého divadla,

neosvdil se ani praktickým ani vcným.
Pátrali jsme po píinách tohoto odkladu a byli

jsme informováni následovn.

Jury podala dobrozdání své s uzavenými

obálkami mstské rad ku potvrzení v tom

smyslu, jak v minulém ísle jsme referovali,

a který také konen schválen byl.

Jury navrhla totiž, aby vedle obou zvláštními

A. DLABAE A L. ŠALOUNA.

konkurrenních, upozorniti které bohužel nkte-

rými výše jmenovanými umlci navrženy byly.

Této nedslednosti umlc, kteí nedovedli

v tomto pípad dostaten hájiti zájmy um-
lecké, jaké hájeny jsou všemi korporacemi um-
leckými v Cechách i nmeckými (vzorný kon-

kurrenní ád), využitkovala ovšem mstská rada

s ochotou, již z toho dvodu, že poídí konkur-

renci lacinji. Je to zvláštní, že u nás každému
cenami po 500 zl. poctných návrh udleny

byly všem ostatním projektm náhrady výloh po

300 zl., i tm nkolika, které nepovažovala za

vážné a zralé, jež minoritním votem oznaila.

Tohoto znní podmínek chytili se však n-
kteí lenové mstské rady, vj^poítali, že by

celá konkurrence stála 5200 zl. a opírajíce se

pesn a správné o znní podmínek soutže, sp-
sobili, že dobrozdání bylo vráceno jury se žá-

dostí o pesn urení umlecky zralých a vážných

projekt, jež honorovány býti mají oproti druhým,

které této výhody nezasluhují.

Výsledek kroku toho ovšem byl opaný, jury

pi prvotním návrhu svém setrvala a tak nezbylo

mstské rad než pvodní návrh schváliti, aulehiti

si aspo poznámkou, »že schválila návrhy jury,

které umlcm jsou píznivjší« —
Uznáváme sice, že mstská rada ve smyslu

tchto podmínek mla k tomuto kroku právo.

Musíme ale pi píležitosti této znova na ten od-

strašující pípad nešastn stanovených podmínek

dlaždii a vbec emeslníku zaplatí se vždy ten

bžný metr, jaký podmínkami stanoven, jen na

umletvu se žádá, aby z ohled národních pi-

nášelo obti mnohdy ohromné. Tím více div iti

se musíme tomu u rady mstské, kde peníze jindy

vyhoditi se dovedou, uvážíme-li, že opravdu

chudá korporace ku zízení Husova pomníku

dovedla u píležitosti soutže na pomník ten pi

stanovení cen daleko pibližnji pidržeti se onoho

vzorného ádu konkurrenního, nehledíce pi tom

ani ke skrovným konkurrencím, vypsaným n-
meckými msty uzaveného území, které v tomto

ohledu naši královskou Prahu nechávají daleko

za sebou.

Posuzujeme-li záležitost' tu z tohoto stanoviska,

jeví se teprve v pravém svtle.

Se strany mstské rady nedodržen ani ten bod

podmínek, jenž stanoví, že protokol jury uveej-

nn bude beze zmny. To, co úedn v novinách

prohlášeno, nebylo pesné znní, nýbrž pouhý

výtah jeho. Stylisace jeho tomu ostatn již na-
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svdovala, a žádáme proto jako jediní zastanci

umlectva veejn, aby mstská rada této pod-

mínce dodaten vyhovla.

A co se jury týe, i zde bychom mli po-

známku. Jako na jedné stran žádáme, aby

vážná práce byla slušn honorována, tak zase

na druhé stran musíme státi na tom, aby v po-

dobných pípadech jako zde, se strany umlecké
jury bylo dbáno toho, aby práce, které zaslány

byly jen proto, že spoléhaly na vypsaný honorá
300 zl., aby takové práce umleckého bídilství

byly porotou pesn oznaeny a z honorováni vy-

loueny a ne házeny do jednoho koše s tmi
pracemi, které jsou cenný, umlecky cítny

i provedeny. n/>.

Pikraujíce k vyjmenování vystavených návrh, uvádíme

je v témže poadí jak jsou vystaveny :

Návrh »Z lásky a nadšen architekturou valn neuspo-

kojuje — pomry neladné, detail kolísající od vlašské renai-

sance k motivm Kloukovým a i modern vídenské; po-

dání svdí o pevné snaze docíliti úspchu.

Autoi ^Probuzení* piinili se rovnž uplatniti motivy

Kloukovy, le používajíce ornament slušících drobným
pedmtm umlecko-prmyslovým zapomli, že ony tolika-

násobného zvtšení ani samy o sob nesnesou, ani s ástí figu-

rální v souhlase nevyzní. Skizzovám figurální celkem uspo-

kojuje, ale ona skupina tanících postav kol podstavce,

na nmž postaven Palacký, psobí dojmem nevhodným,

rovnž tak i puty na nárožích.

»Historie« s barokn rozhozenými skupinami »míru«

a »války« po stranách zkomoleného jehlanu s postavou 1'ala-

ckého psobí široce, ale myšlenkov nepiléhají k innosti

onoho docela, mimo to od zadu dominuje zvíectvo pro

Palackého zajisté nemístn.

Pi návrhu se dvma sklízenými šípy v kruhu nutno

nám zdržeti se posudku. » 1793" zdá se nám myšlenkov

nevyjádený, v architektu, e nezvláštní, v plastice nesrozumi-

teln skizzovaný.

Pi návrhu s heslem Zní naši vlastí tvé slávy hlas«,

poctném polovicí prvé ceny, stanuli jsme pekvapeni um-
leckou hotovostí a malebností s jakou naskiznuty skupiny

nárožních sousoší a reliefy na podstavci jehlanu ped nímž

umístna postava Palackého, jemuž genius slávy k nohám

vavín klade. Ze zmínných sousoší jmenujeme zvlášt Sáma

s Pemyslem a Betislava s Pemyslem Otakarem, z relief

píchod Cech a dobu znovuzrození. Architektura naproti

ásti plastické psobí pi svém až píliš pesném lánkování

a profilování suše.

O »Hístorii a politice« budiž nám volno pomleti.

»Velkému Cechu« srovnati mžeme s oním » 1 79 S
«, v ásti

figurální ale nutno mu piznali urité pednosti.

» Vlasti a tób« zstává povšimnutí hodným výtvorem

samorostlého tvoení autora, neohlížejícího se po nijakých

pravidlech architektur}'' a plastiky.

Návrh »Ve stínu lípy « upoutal nás novostí motivu

i úmrným centrálním rozložením. Nech jsou nespokojeni

jedni s moderní jeho architekturou a jiní s neproveditelností

(prý) koruny lípy, nad jejíž vtvemi strmí vysoký jehlan, nám

jest konstatovati vážný i malebný dojem celku a souhlasiti

s rozvržením obou postranních skupin a navržením sedící

postavy Palackého.

»Svtlo vné a ti svit adí se naivní, konvencionelní

architekturou za vtšinu jmenovaných návrh, le v ásti

figurální uznání zasluhuje jak široká postava Palackého, tak

i nkteré sochy (Historie, Praha), jinak v mítku nesro-

vnalých. — »Svj k své-

mu a vždy dle pra-

vdy* nevyniká sice ani

architekturou ani plasti-

kou, ale je z ní vidti

dobrá, konkurrence scho-

pná snaha. — Návrh

»Rodem Moravan, ná-

rodem Cech«, zdá se

býti spíše náhrobkem

nežli pomníkem. Jinak

psobí dosti monumen-

táln. — Pi projektu

^Minulosti, budoucnosti,

pítomnosti*, poctném

polovicí první ceny, užili

autoi tvaru excedry u-

konené vysokými pi-

lóny. spadajícími v po-

hledy z obou ulic i z

mostu. Architektura mo-

derní psobí vážným kli-

dem, plastikou vyjádena

SITUACE I< NÁVRHU A. DRYÁKA A ST. SUCHARDY.
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innost Palackého jako historika i politika. — Sted s koru-

nou svatováclavskou a znaky, ped nimiž Palacký umístn,

oznauje státoprávní snahy jeho, sousoší pi pvlonech a re-

liéfy v pozadí excedry práci jeho jako historika.

Podávajíce poctné a nej zajímavjší návrhy v reprodukci,

upouštíme od všeho podrobného jich popisu, jsouce pesvd-

eni, že illustrace sama dosti promlouvá.

Vypoetli jsme strun obsah celé soutže — zbývá nám
promluvit! ku konci ješt o jedné vci — o tom, jak autoi

jednotlivých návrh snažili se luštiti otázku umístní pom-

níku, ešení celé dost obtížné situace.

Veejn bylo vytýkáno, že námstí to se pro pomník

nehodí a pokud víme, obavy v tom ohledu mli i mnozí konku-

rující, mli je i jednotliví lenové umlecké komise, která ped
nkolika lety odbývána v záležitosti umístní pomník Husova,

Palackého i sv. Václava.

Již tam (súastnili se jí pp. Klouek, Liebscher Ad., Mauder

Myslbek, Polívka, Schnirch, Schulz, Zítek a Ženíšek), bylo p.

Polívkou namítáno, že námstí Palackého jest pochybeno, ježto

sted námstí neleží v ose mostu Palackého. Z té píiny

pomník dle jeho náhledu v ose mostu nelze postaviti a

neml by také dobrého pozadí. Myslbek upozoroval, že ná-

mstí to má komunikaci tžkých povoz. Pomník náleží do

salonu, nikoli do pedsín, tam kde je hluk od velké komu-

nikace nikdo se rád nezdržuje. Naproti tomu Zítek vyslovil

se, že uznává námstí to za vhodné pro postavení pomníku

Palackého. Nepatrná úchylka osy mostu a námstí nebude

zde vaditi, ježto zrak píchozího z mostu upoután jest Hrad-

any a Vyšehradem. Socha bude však od mostu tak vzdá-

lena, že bude na zrak psobiti, rozmry pomníku ovšem by

musily být menší. Schulz pokládá námstí Palackého za

vhodné pro pomník. Námstí jest uzaveno a z mostu nedívá

se cizinec na pomník nýbrž na okolí mostu. Faijady dají

se zde upraviti a námstí možno architektonicky omeziti.

To byly tehdejší náhledy komise o námstí Palackého.

Dnes, kdy celá polovina jeho je tém oznaena a ze situace

známa, kdy bylo mstskou radou stanoveno za budoucí

místo pomníku, nezbylo konkurujícím, než svdomit piiniti

se o nejvhodnjší rozluštní situace.

Prohlédnuvše dkladn návrhy ty seznali jsme, že 2 ná-

vrhy ve výstav byly bez situace, 8 kladlo pomník do stedu

projektovaného paiku, 4 pak do rzných míst zadní tetiny

námstí.

Po vtšin však situace pikládány jen proto, že pod-

mínkami byly žádány. Slovním prvodem opatené ešení

celé té úlohy podal jediný návrh Dryák Suchardv, z nhož
vyjímáme k uveejnní následující:

>-Nejednotné osy námstí a mostu, jakož i pomrn malé

námstí samo, vyliují již pedem postavení pomníku s vy-

jádeným stedem v ose a u prosted námstí a sice z ná-

sledujících píin:

Pomník takový splynul by v pohledu s pravého chod-

níku mostu s pravou skupinou mostní a tak nejen že by
byl kryt, nýbrž rušil by nepíjemn krásnou silhuetu skupiny

»Libuše.« Monumentální budova pak, jež má námstí na

zad uzavírati tvoila by tetí objekt za prvé dva se kryjící.

Malá vzdálenost mezi pomníkem takto umístným a most-

ními skupinami inila by postavení pomníku, jenž by mas-

sám tmto dominovati, mohl obtížným a jest v pípad tom

obávati se nepíjemné konkurence obou objekt.

Tyto úvahy celé situace budoucího námstí vedly nás

k tomu, umístiti pomník na zadní ásti námstí, kde by tvo-

il s budovou harmonicky se doplující celek.

Budova doplovala by pomník bu jen formáln neb

za úelem svým
;
v tomto pípad byla by to budova našim

národním potebám a tužbám vnovaná . . .

Rozdlení pomníku na ti massy a na tomto míst po-

skytuje rzné pohledy z nkolika stran. Levý obelisk nalézá

se v ose mostu a jest jej již ze Smíchova v celé výšce vidti.

Na každý z obelisk jest pak volný pohled : Z celé ulice

»na Moráni« na levý, z celé projektované ulice druhé na

pravý obelisk, jakož i volné pohledy naproti tmto ulicím.

Stední ást s korunou tím, že posunuta jest z více mén
frekventované tídy Podskalské, vidti lze z celé této ulice .

Ped pomníkem jest volné námstí, kde mohou národní

shromáždní poádána býti. Za tím úelem jest ped Pala-

ckého sochou pístupné zvýšené plateau, jakožto lidová

tribuna.*

V dalším podávají autoi program domu Palackého, jejž

jako pozadí pomníku navrhují a koní

:

»V pípad jeho provedení (domu Palackého) bylo by

ekonomitjší posunutí pomníku až na facadu a místo pom-

níku luštiti pomník na fa^ad, která by mohla býti co nej-

monumentálnjší.

Návrh ten vznikl nejen na základ hlas nkterých a-
sopis, které vyslovily se proti postavení obyejného pom-

níku vbec, ale i na zaklád úvahy celé situace místa pro

pomník ureného a snahy, postaviti pomník co možno nej-

dstojnjší nejen Palackému, ale i naší minulosti — úelem
pak pítomnosti i budoucnosti.*

Druhý poctný projekt Salouna-Dlabae, navrhují autoi

rovnž do druhé tetiny námstí. Vedle tchto jest to i nej-

více vynikající návrh pod heslem »Ve stínu lípy* který stejným

citem veden pošinuje pomník do zadní tetiny námstí
;
po-

dobn iní i autor projektu »Z lásky a nadšení.*

Tím že jury oba jmenované projekty za nejvíce vyni-

kající jednohlasn oznaila, dalo by se sice pedpokládati, že

jury nepímo i pro toto místo rozhodla, ale tím že v dobro-

zdání její o tomto bodu nebylo prost zmínky stává se

záležitost ta choulostivjší.

Neosobujeme si sami o sob prozatím to právo rozho-

dovati o tom, který náhled je správným, ale tolik tvrdíme,

že bylo povinností jury, umlc osvdených a vynikajících,

nejenom podati dobré zdání o jakosti jednotlivých pomník
jako samostatných celk, nýbrž vysloviti se po dkladném
ohledání místa samého a svdomitém prostudování podaných

návrh i o této veledležité otázce, která první veejnou

konkurencí mohla dospti svého rozešení. —s —

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. —
- Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce otozinkografie J. VILÍMA v Praze.
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OTOMAR. (Pokraování.)

XIII.

Pak pišly chvíle, o kterých vdl, že

jsou nejkrásnjší a že se nikdy nevrátí.

Ty schzky dvrné kdes u nádraží

!

procházky na veer pi hukotu vlak
a signálech lokomotiv. A nkdy bloudili

spolu i mstem, když se setmlo a teplý

vítr letní vál ulicemi.

Konen jednou zašlí spolu až do

ulice, kde bydlil Václav. Bylo ješt svtlo

a krátce po západu slunce.

Domy byly nahoe ozáeny odrazem

ervánk a všechna okna svítila zlatém.

Chodili po chodníku naproti jeho

domu.

»Ach ano, tady to bylo,« pravila

v tonu zpovdi, »tady to bylo, kde jsem

šla veer v den vaší svatby. Jak mi

bylo ! Svtla ve všech oknech a na zá-

clonách míhali se lidé a snad se i tan-

ilo. A já tu šla sama a nikdo na mne
nevzpomnl a nikdo mne nepolitoval.«

»0 neíkejte mi to, nerozdírejte mi

srdce, « zaúpl Václav.

»A potom žít den za dnem tžký
a pustý život, « pokraovala, »slyšet vždy AUG. VLEK. STUDIE.
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odpoledne smutení hudbu pi pohbu kolem

našich oken. Vidt a cítit, že všechno je mar-

nost a marnost’ ... A pece by bylo lépe tam

pod zemí spát; na vky bylo by dobe a pokoj

a dobe — —

«

»Vilmo,« prosil ji naléhav, »neíkejte mi víc

nieho. Nechci nic slyšet . . . Chtl jsem o jiném

mluvit, ale vzala jste mi pam a hlavu a všechno.

Ano, ta fotografie. Víte, ona z výletu? Chcete

ji vidt? Pojte se mnou!«

Podívala se k nebi a pak dlouze jemu do oí.

»Nemohu, píteli.

«

»Nejsem doma sám; jest u mne matka. Na-

vštivte ji; znáte se pece spolu ?«

»Známe se, ano,« ekla zádumivé a pe-

mýšlela. »Nuže, dobrá, pojme, « dodala náhle

rozhodn.

Vybhl radostn po schodech. Zotvíral jí

všechny dvée.

»Ale co tomu ekne vaše paní?,« zašeptala

vcházejíc.

» Cil i ?« pravil, »o, ta by vás uvítala radostn,

nebo musíte se poznat a spátelit.

«

Doprovodil ji do svého pokojíku. Na stolku,

ve vkusném rámu byla fotografie.

»Vidíte? To je náš obraz. Není to pkná upo-

mínka? Jsme tam spolu a chci vás si zvtšit

a zvnit.

«

Sel s fotografií až k oku a ukazoval Vilm
všechny úastníky výletu. Nkteí byli k poznání,

jiné však by nepoznali ani jejich rodie. A smáli

se, jaký to výtený lovk ten amatér, který foto-

grafuje lidi nepítomné a nezachytí pítomných.

Ano, ten amatér! — Ale v tom se roze-

vely dvée a matka Václavova zjevila se ve

dveích.

»Co to tu máš, že se poád smješ ?,« ptala

se. »Ah, návštvu, « ekla s pozornou vážností.

»To je slena Klosova, pedstavoval Václav

matce Vilmu.

»Tak?« pravila ona strun. »Znala jsem

vaši matku, sleno, bute mi vítána.

«

S tmi slovy podávala ruku dívce, ale zá-

rove upela na Václava dlouhý a vyítavý po-

hled. »Prosím, pojte ke mn,« dodala.

»Sednte si ke mn,« ukázala na nízký ta-

buret. »Znala jsem vaši matku dobe. Také na

vás se pamatuji; ale nyní nechodím již nikam

ven po kolik rok.«

Vilma usedla k nohám Václavovy matky.

Ob ženy se zadívaly sob do oí a jakási ná-

padná jich podobnost neušla Václavovi.

»Vypadáte opravdu jako matka s dcerou,

«

poznamenal.

»A podívejte se, jakou tu máme vyhlídku ;«

ukázal z okna, »není to krása ?«

Opravdu
;
oteveným oknem pinášel vánek

svžest’ veera. V zelenav modrém svitu vznášel

se nad hradbami zámek a koviny a stromy kol-

kolem na náspu byly erné, jako silhouetty se

zlatými skvrnami prorážejícího západu. A nebe,

tam, kde schýlilo se slunce, b3do bleounké
s ržovým nádechem pi zemi. Netopýr kmitl se

ve vzduchu a rorejsi zakikli nad vží zámku.

»Jaká to krása, « ekla Vilma dojata, vroucn
a v nadšení. »Zde bych chtta b}>t s vámi, paní.*

A nemohouc odolati záchvatu svých citu,

svezla se na zem a poklekla. 1 objala paní obma
rukama a sklonila hlavu na její klín.

»Sleno, sleno, povstate, « prosila ji staena

a jala se jí hladit vlasy a tiše, tichounko celovat.

»Ne, nechte mne,« zaštkala tato najednou

a v divokém vzplanutí jala se líbat ruce staré

ženy.

Tu z vže zaznlo klekání a nžný hlas

zvonku rozléval se chvjn okolím.

»Pomodleme se,« ekla matka Václavova a po-

kižovala se.

Najednou však Vilma vyskoila. »S Bohem,

«

ekla, líbajíc ruku paní a nepodívavši se tém
na Václava, vybhla ven a po schodech na ulici.

Druhý den pijela Cíli.

Setkání nebylo píliš radostné. Milouš, který

se již lepšil, náhle víc onemocnl a léka, když

se dostavil, konstatoval zápal plic.

Václav celý den se nehnul od hocha. K ve-

eru se mu pitížilo a tu jala se ili naíkat.

»A ty jsi nás nechal, opustil. Celý as jsi se

0 nás nestaral. Bavil jsi se tu s jinou (to byla

první novinka, kterou se dovdla snad od Ma-

eny); vzala mi t. A také pro Milouše si pišla.

Ona tu byla! Mj Bože, vždy to dít umírá.

«

A Milouš opravdu umel.

Václav tšil svou ženu, jak mohl. Potom

1 matka, pak pišli její rodie. Strhl se veliký
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poplach a náek. Omdlévala a musili ji kísit.

Nemohl toto snésti a vybhl z domu.

V hlav jeho bylo pusto a srdce divoce mu
bušilo v prsou. Byl by chtl zaplakat, vykiknout

svou bolest', omdlít — ale nemohl. Pro nj nebylo

žádného ulevení, žádné milosti, žádného soucitu.

Bavil se — to bylo všechno; a te trpí. A je

spravedlnost’? Byl by to opravdu njaký trest —
a pro -—

• a za ?

Nemohl domyslit a nemoh se utišit.

Konen zlákalo jej dom jeho dít. Je mrtvé,

pravda. Ta tam ona pýcha Satanova den ped
svatbou. A jeho sláva mezi námi •— jaká to

ubohá, ubohá sláva ! Zvítzil, zvítzil neznámý.

Ale mže jej tšiti to? Jej, který by mohl

na staletí rozdmýcbat plamen života v nitru lo-

vka; a on jen takovou nepatrnou jiskérku a tu

ješt zašlápne v prach!

Sedl si mlky k ili u Milouše a vzal ji za

ruku. Vyvinula se mu a dala se do pláe.

Hle, to je ta naše láska, íkaly její slzy. Ne-

byla nikdy života schopna. Neml mne nikdy

opravdu rád. Svou duši, svj život, jenž oživuje,

to vnoval jiné. Jeho polibky nemly síly, ne-

mly vrnosti a vnosti. To jediné, co nás

mohlo poutat, je dnes mrtvo a leží ped námi.

Opouští nás to jediné, co mohlo nás tšit, naše

štstí. Budeme ješt spolu truchlit njaký as,

až jej pochováme a pak bude konec, konec.

A celý život náš až do hrobu bude jenom lež

a klam !

Tak proudily její slzy a Václavovi do duše

šla jejich výitka.

Letmo, jako v ozáení snu vzpomnl na Vilmu

jak plakala v lese. Zde byla také bolest’, jako

tam. Zde ml víc tšit, akoli byl stejn ne-

šastný.

»Nepla,« ekl chvjným hlasem a pivinul ji

k sob.

Chvla se na jeho prsou a cítil, jak její tlem
probíhá mráz.

»Nepestaneš-li, rozpláeš mne také.«

Stišila se konen a jakási tupá bezcitnos

zmocnila se jí až do pohbu.

Mimo to byl dm plný lidí a všechno se

chystalo mechanicky k poslednímu doprovodu

dcka, takže v nedostatku mlení a ticha ne-

mohla se probuditi bolest'.

Ale když nastal konen ten tžký okamžik,

sotva mohla vstoupiti do koáru.

Pohební kon byli plni nedokavosti. Tepení
táslo se jim na plecích a pešlapovali stále na

dlažb. Jim to bylo radost, zas jednoho lovka
dopravit tam, odkud se nevrátí. A to je cos

divného, ta radost’ otrockého kon, konati po-

slední službu pátelskou pánu pírody a tyranu

všech zvíat.

Václav si povšiml té dobré nálady koní a po-

kril rameny. Ostatn — — nebe bylo pkné,

jak bývá v lét, jen vítr studený. Nic se nezm-
nilo ve svt. Jakoby spadl jeden list se stromu,

všem je to jedno. On sám konen — — —
Ale ili? Nemohl se na ni bez zármutku podívat.

V tom kon se rozbhli a rychle blížili ke

hbitovu.

Když dojeli, našli u hrobu zástup lidí trochu,

známých i cizích. Knz odíkal své formalie

a rakev byla spuštna.

Te pišel onen okamžik, kterého se stále

bál, akoliv se mu bránil i v myšlénkách. Vžiti

hrst hlíny a hodit ji dol. Bál se též o ili, že

mu omdlí. Cítil ji tžkou ve své páži a jak se

chvla. Schýlila se nad hrobem a poklekla. »Jsme

ze zem a vracíme se do zem,« slyšela v da-

leku jakýsi hlas. Zdálo se jí to být jediné mou-

drým a byla by s radostí upadla do hrobu. Ne-

mohla si pedstavit rozlouení s Miloušem a bez

nho žít. »Ano, pochovejte mne s ním,« chtla

vykiknout, ale nemohla. Zbledla jako plátno

a za chvíli teprve se vzpamatovala. Václav od-

vedl ji od hrobu a pomohl jí s ostatními do

koáru. Tam na ni pišly mdloby.

Probudila se z nich až doma.

XIV.

»Maminko, pro jste mi nic neekla,« obrátila

se ili ku své tchýni, »že tu byla Vilma? Co

tu chtla? Vždy on je zrádce !«

Jeho matka byla tím ne prav mile dotena.

Znajíc však její stav a podráždnost’, odpovídala

zdrželiv a vyhýbav.
»Václav mi povídal, že ml zde jakousi foto-

grafii pro slenu Klosovu od jednoho známého.

Náhodou potkal slenu v naší ulici a jak jej

znáš —•«



443 444•VOLNÉ SMRY*

AUG. VLEK. . STUDIE.

»Fotografii — její podobiznu? — — A mn
nic neekl!«

Stará paní jí nemohla vyhovt a proto Václava

bylo teba se zeptat.

Cekala na nj v jeho pracovn, až pišel.

»Co pak ty tady?« pravil, nut se k žertu,

a stisknul jí ruce. » Chceš mi snad pomoci

v práci ?« usmál se na ili.

»Musím ti zde zas jednou udlat poádek,

«

pravila v rozpacích a jala se rovnat jeho vci

na skíních.

»Hm, to snad není potebí, « podotkl, dívaje

se na její práci. »Zdá se mi, že se ti líbí ty

obrázky ?« pravil, vida ji, že bée do ruky foto-

grafie, které ml po rznu rozestaveny. »Ty

nco hledáš, ili ,

« pravil náhle pímo a ztlumen,

i postavil se až k ní.

»Nehledám nic. Ty jsi však hledal — a našel,

«

ekla jizliv, nemohouc potlaiti žárlivost’.

» ili, já vím, pro jsi tu,« mluvil pevn
Václav, »a jsem tomu rád, že mi poskytuješ pí-

ležitosti k hovoru. Mžeme si mnoho vysvtliti,

a bude zas dobe. Pedevším ty si myslíš, « po-

kraoval, »že t víc nemiluji. To není pravda.

Mn jenom to by mrzelo, kdybych ml obtovat

lásce i svou svobodu. To jest, vy ženy to tak

pojímáte, abychom mluvili jen s vámi, a s žádnou

jinou. To jest však pedsudek a toho nemžeš
ode mne žádat, od lovka píliš samostatného,

abych se mu podídil.

«

ili se na nj zadívala a na ele jí vyskoila

lehká vráska.

»Ty mlíš, pravda ?« mluvil dále »a snad mi

nedáváš za pravdu. Snad jsme si mli o tom

pohovoit už za svobodna. Mli jsme se lépe

poznat. Mohli jsme mít ušeteny mnohé chvíle

nepíjemného mlení mezi námi.«

»A mohli jsme se také rozejít, « ekla ili

hlubokým hlasem.

»Nevím,« odpovídal pokrením ramen.

•Mohla jsem uvit mamince, « vybuchla na-

jednou, »a nemusils mne utrápit.

«

»Já že t trápil — já ?« žasnul Václav.

»Kdo jiný ?« hoekovala. »Podívej se na mé
tváe, na mé ruce. Vypadám jako umuení. Jenom

položit mne do rakve a do hrobu. A za Mi-

loušem. Všichni mi íkali, abych si t nebrala,

že jsi zlý. O mj Milouš, mj Milouši !«

A nemohouc více se opanovat, upadla v ne-

stišitelný náek.

Když se konen upokojila, celá se chvla;

mlela pak celé hodiny a jen slze jí tekly zvolna

z oí. Tyto pípady se opakovaly.

Jen zacházet s ní opatrn a šetrn, konil

svou radu.

Když se jí' však Václav o tom zmínil, ne-

chtla ani slyšet.

»Chceš se mne zbavit ?« vyítala mu. »Ne,

nepjdu, nepjdu«.

•Pojedu s tebou; a pijedu zas pro tebe«.

Dala se do pláe.

•Nemáš mne tedy docela nic ráda?« ptal se

jí vroucn a hlas se mu zachvl. CítiJ, jak jej

opouštjí síly.

Neodpovídala. Posadil ji k sob jako dcko
a jal se ji celovait. Nebránila se jeho projevm,

ale nejevila k nim rovnž úastenství.

Na cestu však bylo teba ji pimt.
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Její matka ovšem byla proti tomu. Konen
souhlasila, ale chtla být u dcery. Ne, to nebylo

možno.

Na konec musil též otec ili se vložit do

této záležitosti a pimt i ženu i dceru k roz-

umu.

Václav si vzpoml na lesníka, píbuzného to

July a tam odvezl svou ženu. Krajina byla

Dostala se sem zlomena, bezvládná. »Dlejte

si se mnou co chcete«, ekla konen doma,

aby zbavila se tolikerých eí a debat. Jen

kdyby mleli ti lidé; za každou cenu si pála

míti ticho, ticho

!

A nyní bude žít konen tiše.

Vzpomla si na klášter. Jak byla mladá, tak

toužila po klášteru jednou celý rok. Rodie ji

FR. ŽENÍŠEK. SKIZZA.

vskutku krásná. U lesa byla vesnice a nedaleko

zastávka dráhy. Ujistil ili, že spojení jest dobré

a že k ní mže tebas i denn dojíždt. Pe-
svdil se, že lesník i jeho žena jsou lidé dobí.

Byli v domku sami a rádi pijali chorou paní

k sob. Lesník byl starý, ale jadrný lovk,
který ji upoutal svými bodrými rozhovory —
a tak zstala.

Byla v cizin.

však nechtli pustit z domu. Potom však pišlo

to . . . rok manželství, dít, nemoc a poheb . . .

Konen stn sama a musí žiti zde v lesích.

A to je, jakoby byla v kláštee. Tam zave se

za lovkem brána a zde zavou se za ním lesy.

Od celého svta jej oddlí. Jako když kámen
utone ve vod. Zde bude žít a nikdo nebude

vdt, že trpí. A bolest bude jen v ní. Ale Václav,

Václav ?
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XV.

»Snad mne má ješt tak ráda, jako dív«,

ekl si, »ale nevím, pro se nemže opanovat.

Myslí snad jenom na sebe a neví, že také já

trpím. Ostatn je to velké neštstí, že mezí nás

pišli cizí lidé. Nemoc a smrt a jiné pohromy

pece nás by nemohly rozdlit. Takové zkoušky

jsou na nás uchystány, aby zkusili naší pevnost.

Ona je slabší než jsem si myslil. Dobrá. Ale já

— já konen také ztrácím odvahu, dál snášet

a trpt. Kdyby aspo ten Jula byl mlel, kdyby

všichni lidé nechali si svj tlach pro sebe.«

Tu vzpoml s trpkostí, jak s Julou šli do

lesa a jak tento se vyjadoval o jeho žen. Ano,

podceoval ji a zlehoval, to bylo jisto. Všem
pipadala píliš dobrou pro.jejich hloupé nápady.

Mrzelo jej to. Konen neml mlet a tím, že

si to nechal líbit, pál zhoubnému pleveli se roz-

plemenit v jeho duši. Byl by musil nejdíve vy-

trhat všechen ten koukol ze sebe a pak by moh
teprv se vrátit k ili a žádat na ni trochu

rozumu.

Uvažuje takto doma ve své opuštnosti, po-

díval se do zrcadla. Bylo mu hrza, jak špatn

vypadal. Tak ztrápený snad nebyl jakživ.

Komu však íci to všechno, co jej dusí a nií?

Jeden veer byl práv tak rozháraný jako dnes.

To bylo den ped svatbou. Tehdy psal dopis

Vilm a pak jej spálil. Pro jej neposlal? Sám
se tomu dnes musil podivit. Hle — táž chvíle

jest i dnes. Co bvlo mezi okamžikem tehdejším

a dnešním, zmizelo jako hrzný sen. Bylo to —
nebylo? Milouš umel a jest opt sám. A stejn

jako tehdy muí jej vnitní hlasy. Cosi démo-

nického volá to v nm po rušení ádu tohoto

svta a zvrácení všech hodnot. Pro by nepsal

si se svobodnou ženskou, je-li ženatý. Nesmírný

poet muž má takové známosti. Ale pomr!
Jaké to pitomé, všední slovo. Co mu záleží na

slovu. Jest jedno právo lovka jasnjší nad

ostatní; pávo cítit a milovat a proti tomu kdo

mže co namítat ?

Kdo by si troufal ostatn se míchat v jeho

soukromou záležitost?

Mluvit s Vilmou nebylo víc radno. Cíli by

se víc horšila a snad by ji tím zabil. Ale rníti

korrespondenci, o níž by nikdo nevdl, to je

rozkož tajemství. Budeli psát, bude se cítit šast-

ným, uleví si. Tedy psal.

Ví pedem, že to není dvakrát od nho moudré

a opatrné, že jí píše, ale nelze mu jinak. Píliš

dlouho se bránil a odkládal. I to je zlé, že

mže psát jen o neštstí, o bolu, psaní smutné,

které nezaslouží odpovdi. Zarmoutiti ji, aby mu
odpustila. Neodpoví-li, bude to pro trestem, že

nebyl dost mužným a stateným, aby vzdoroval

osudu sám.

První chvíli se mu ulehilo. Ale když nepi-

cházela odpov, pepadly jej muky daleko horší.

Co je komu po jeho bolestech! Svobodné dve
se rádo zasmje a pobaví, ale snášeeti jeho ná-

ek, ženatého lovka? A si vzpomene, jak s ní

mluvil tehdy v parku na podzim, když ji dopro-

vázel; jak s vysoka, jak pohrdav. A te? Ma-

linký padá ped ní a »potš mne«, prosí. O v ta-

kovém úpadku sil nebyl nikdy! volal do prázdna,

kype vztekem. Sám, — to všechno : být sám

!

Tetí den, když se vrátil vlakem od Cíli,

našel doma psaní. Ne, neekal je víc. Ale roze-

vel je rozilen a zvdav pelétl je až do konce.

Co mu psala? Neví. Ale v ádcích vanula na

nj sprcha drobounké rosy. Poteboval toho

osvžení pro své nervy. Ona by také nemla
psát. Otec jí ekl: mluvíte spolu? Nemluvíme.

Píšete si? Neodvedla. »Nazapovídám ti nieho«,

dodal, »ale neradím ti nco takového«. Potom se

víc neptal. Pokril rameny a potom spustil har-

monium. Píše však pece. Vždy ví, že to je

z jeho strany jen rozmar. Nemže mu být niím.

Posýlá mu však psaní, protože ví, že na n ne-

odpoví.

Václav však odpovdl. Nebylo to již moudré,

že psal, snad ješt mí. Ale bylo mu, jako lo-

vku v narkose, z níž nelze více vyjít. Njaké

nové svtlo, daleko krásnjší než bylo v minu-

losti, padlo na všechny pedmty. Cely svt byl

jiný, vyšší a lepší. I zdálo se mu, že te teprve

jasn vidí a že všechno více cítí a víc miluje,

než doposud. I na Cíli myslil vroucnji a záící

vnitním blahem, pijíždl k ní. Neptala se jej,

odkud ono teplo, kterým vyzaoval. Miluje jinou

a pináší mi dozvuky plesu; má mne rád a roz-

chvívá jej to, že se na mne tší? tak se ptala

v ní žena vždycky nedvivá, vždy samolibá

a toužící.
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Konen to, co silnými vlnami unáší mladá

srdce, zde zasahovalo nade vše v život tchto

tí lidí. Bylo to léto s kypícím kvasem ohnivým,

s etnými rozkošemi, které nabízelo v ne-

konené lehkomyslnosti. Byla to píroda, která

v divoké své hýení je lákala poledním zváním

dalekých rozloh polí, tišinou luk i melancholií

les. Objímala je hluboce modrou oblohou a

smála se paprsky slunce jim do oí.

Tu Václav obdržel od Vilmy psaní, že ten

a ten den budou s lokami na stelnici. Chceli,

mže se též zúastniti. Neb aspo veer po vod
pojedou do msta. Ví, tenkráte na Stelnici, když

mluvili spolu poprvé?

Jaký to nesmysl «, odpovídal jí v duchu,

»což pak ženatý lovk mže myslet na samé

výlety ?«

A pece se nezdržel. »Mohu se konen
proj ít«

,
uvažoval, »já nevím, pro bych se Stel-

nici ml vyhýbat. Pjdu však jen do lesa. Tam
i a krásn«.

Šel až po kancelái. Slunce již nepálilo a z Labe

vanul chládek. Vzpomínal, jda tudy, na onen

výlet v dešti, který se tak špatn zdail pede
dvma léty. Jak ten as ubíhá. Opravdu, dva

roky jsou tomu. A pece tak živ najednou vy-

cítil onen den, jakoby to bylo vera. A ím více

se blížil Stelnici, tím silnji vyvstaly upomínky
a za chvíli již poal toho litovat, že sem kdy
zamíil. »Radji se vrátím«, opakoval si cestou,

a pece šel dále. Když pišel však do lesa, zmizel

jeho smutek a náhle se mu ulevilo.

»Vždy miluji pouze lesy.« ekl si : »A jestli

jsem kdy blouznil v pírod, padá to všeckno

na jejich uet.«

Neml tedy rád ani Vilmu ani ili. Miloval

jen lesy; snad konen, že myslil rád venku

a v lesích se mu dobe vzpomínalo. Snad jeho

fantasie kochala se ráda v samot njakou
ženou, nebo jiným obrazem; ale kdyby opravdu

pišla mu do cesty a ml ji potkat, vyhnul by

se. Jiti sám lesem a myslit na Vilmu, jako dnes,

bylo vtší blaho, než opravdu s ní jiti a mluvit

hlouposti, anebo mlet, což je nebezpené.

Tu však piblížil se Stelnici tak, že slyšel

hudbu.

V sále se tanilo a náhlá zvdavost vedla

jej blíž.

Obecenstva bylo mnoho venku na tancích

pod kaštany a ve vnit v sále bjdo plno taní-

cích. Podailo se mu spatiti oknem Vilmu a za-

ražen odcházel optn dále.

Šel k Labi, kde byly uvázány loky a zadíval

se na vodu.

Slunce zapadalo a v ubíhajících vlnách od-

rážely se ervánky s oblak. Tu voda zdála se

plynout volnji a hladina jakoby se zastavila

v jedno nehnuté zrcadlo. Velké ticho poalo se

zvedat od zem až k nebi. Stín za stínem padal

na behy, na koví, do dálky, až úplné šero za-

halilo kraj. Na nebi zasvítil oste úzký msíc
a tu a tam v}/skoila hvzda. Za to hudba ze

sálu ozývala se tím hlunji a teplý veerní vítr

ji roznášel do dálky.

Tu najednou dv mkké ruce jej pekvapily

na oích.

»Konen jsem vás našla«, smála se Vilma,

když se Václav osvobodil. »Pro jste nepišel

ke mn? A necháte mne hledat !«

»Ml jsem odejít na dobro«, ekl teskn.

»Co vás to napadá ?« Za chvilku jedeme

domu. Pece nepjdete pšky. Umíte veslovat ?«

»Pojme tedy naped«, ekl.

»Ne«, pravila rozhodn, »pojedem až po-

slední. Vždy se neztratíme po proudu. A pro
jste tak smutný ?«

»Poslyšte« pravila výrazn, »chci vám ped-

nésti báse; má ji vlastn íkat pán dám, ale

•— víte již, jaká jsem. Konen to báse nezmní.

Tedy slyšte«.

»Co to má být?« ptal se udiven.

»Se surdinkou«, báse od Verlainea. A te
místo kaštan tamty borovice a tak dále.

Opena o strom jala se citovat:

»Ye pítmí, jež se snáší s vysokých vtví níž,

rozchvjme lásku naši tím velkým tichem již.

A duše, smysly naše se noí v nadšení,

kde sosny mlí plaše v nestihlém toužení.

Své oi zamhu snící, slož ruce na adrech

a bez oddechu bdící své srdce navždy nech.

Nechrne, a kolébavý nás vánek škádlí hrou,

jenž vtve zvadlé trávy nám eí u nohou.

A slavnostní až veer se chvje v dubu snt,

hlas naší beznadje zas slavík bude pt.

» Slyšíte : hlas naší beznadje — a te pojme«,
pravila.
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Nešel však ; zadíval se na ní s rukama slože-

nýma a zrakem teskn hárajícím.

Ti, kdož mli loky, vstupovali a odráželi;

byl nejvyšší as, pipoj iti se k nim.

»Nepojedu,« pravil.

»Vy musíte, « zvolala.

Podivná je síla slova! Tžká a sladká hudba

verš zalehla mu v duši a totéž opojení, které

dovedla jen ona vyvolat, i tentokrát se jej zase

zmocnilo.

»To není ukolébavka od Schu-

manna«, ekl.

»Ale je to váš sen, jak jste mi

jej vypravoval zde v sále pede
dvma léty. Ta žena povašem boku

a jezero s labutmi a jízda na loce
— — všechno si pamatuji, což?

A te pojme !«

Když jeli po Labi, v dálce ped
nimi ztrácely se loky, ale nad vo-

dami vznášela se sborová píse

:

Kde domov mj? Jelikož nebylo

zpvák vidt, zdálo se, jakoby ji

zpívali behy a sama noc.

»Kde domov mj ?« tázala se

Vilma a tiše zachvl se její hlas.

A ticho.

»Vidíte tam nad námi Herkules

a Orion a Plejády; všichni ti bo-

hové Olympu se dívají na naši

cestu. Bozi nás milují a budou nás

chránit«.

»Bozi nás nemilují, ale žijeme

s nimi; nebo co je nám do lidí?

Zmizeli v dálce; dva tisíce let oni

jsou ped námi. Jsme Antonius a

Kleopatra a vlny spchají, by mohly
zulíbat aspo okraj naší lodi a

s vesel padá stíbrné tepení.

»Jsme sami a to je víc, než An-

tonius a Ivleo patra ve své sláv.

Kam to plujeme ?«

»Vidím hvzdu a plujeme za

hvzdou.

«

»To je tedy má hvzda? Hledala

jsem ji tolik let. A msíc jak svítí !«

»Vyplýval z oblak a stále jde

s námi. Je zvdavjší nežli kdo

jiný.«
v

»Žárlí a proto je bledý; myslil

si, že jenom jeho mám ráda. Jako

ta Salambo, která modlí se k lun,

k bohyni Tanit. A já jsem se k nmuA. MUCHA. SALAMBO.
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též modlila. A mnoho slyšel ten msíc. Chtla

jsem vždy mít básníka ráda; ale tak ho mít

ráda, aby o tom nevdl; a po tom jsem jej

vidla, ubohé dít z neznámých konin, jak pi-

náší nám plnou náru kvt a praví : Vemte si

je všechny, ale nezavírejte mne do svých škol

a mezi své dti. Nechte mne zpátky do mých
krajin. Pinesu vám ješt víc kvtin a krásnj-

ších a budu vás vždy míti rád. A tu bych

objala obma rukama takové dít a pitiskla

k srdci.

«

»Já nejsem básník.

«

»Ale ve vašich oích je veliká báse. Ostatn

mluvím jen o sob. Nikdy jsem ješt necítila tak

živ svj sen a nikomu bych to neekla krom
vám. Vám jsem ekla beztoho všechno. Znáte

mne málem již lépe, než sebe. S nikým bych

tak nemluvila a nemohla mluvit, jako s Vámi.«

A když ji vyprovázel domu:

»Kde je vaše hvzda ?« ptal se. »A msíc ?«

Nebe bylo úpln zataženo a bylo po kráse'

»Ale na mém nebi svítí hvzda, « pravila

ozvna, »a lesk její nezaste žádný mrak. A svítit

bude až do smrti. Bute s Bohem a dobrou noc.«

XVI.

»To není možná, « pravil si doma zoufale. »Což

pak jsem ztratil rozum? (Ubohý rozum!) Ani

krok dále. Zítra pojedu pro ili a všechno musí

pry a jen my dva budeme spolu. Pesthuji se

jinam a bude konec !«

Chodil jako zmámený po svém pokoji a ne-

mohl se stišit.

Bude se ješt víc o nm mluvit. »Eh co —

lidé«, mávnul rukou pohrdav, »ale žena jen aby

neuvila. Vždy ješt není pozd. »Ale bda,«

zachvl se bezdky, »budeli pozd«.

Víra v rozum a osobní sílu zaplašila vliv

podvdomé a hrozné mocnosti, dlící v lovku.

Rozhodl se sice, že druhý den pojede, ale tu

náhodou nebo jak to bylo, pišel na dráhu pozd
a nejel již nikam. Ten den ml práv na pilno

v kancelái a následkem roztržitosti ím více

spchal, tím he šla práce a tak nebyl hotov,

až byl nejvyšší as k vlaku. Potom vlak zmeškal

a rozmrzen bloudil se známými, kteí mu práv
pišli do cesty, až do noci.

Téhož dne však ili zažila toto:

Jako jindy, také tentokráte se úastnila lovu,

který na veer uspoádán byl na rybníku. Oby-
ejn ji dali do rukou flobertku a pak ji opu-

stili, nestarajíce se o ní až do návratu.

Tentokrát však úastnil se lovu též Jula, který

navštívil svého strýce. Vyprávl ili o tom, jak

se dlouho hodlá tu zdržet, že bydlí v domku
na kraji vsi a že zde njaký as na dovolené

si odpoine; nejvýše ješt, že by se dal strhnout

krajinástvím, když jsou tu tak pkné partie.

ili jej poslouchala velice ráda; získal si ji

již tenkráte na ktinách Milouše, jako zábavný

spoleník; a dnes jako mužv pítel byl jí dva-

kráte milým v této samot.

Mluvili tak spolu na behu rybníka, na mír-

ném návrší po kraji lesa. Drobná tráva s listy

jetele poskytovaly jim svží koberec; a rozhled

po dalekém rybníku s vysokým rákosím poutal

oba dva.

»A jak dávno to je, co tu nebyl Václav ?« tázal

se Jula.

»Nkolik dní,« znla teskná odpov.

»Ti muži jsou pece jen falešní, « zašeptal

Jula.

»Ostatn mžete mu splatit rovným, « po-

kraoval, »když nemyslí na vás, nemyslete vy

na nj«.

Podíval se pi tom s úsmvem do oí mladé

paní a vidl, jak se jí asy zachvly. Ano, vždy
jedenkráte na to též myslila to Václavovi íci:

» Jsili ty nevrný, dovedu já být rovnž ta-

kovou«.

Jula snad uhádl tuto dávno skrytou její my-

šlénku. Pozoruje však, že by ze žertu mohlo

pojít nedorozumnní, snažil se mluviti o nem
jiném a zaal vypravovat jakous anekdotu.

Tu v prosted vyprávní vyrušila jej však

ili otázkou :

»Není vám zima?« a celá se zachvla.

Opravdu, od vody zavál studený vítr a byla

již tma.

»Nebudu ekat, až se vrátí, « ekla Julovi.

» pjdu dom; a chcete-li, pojte také«.
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»Doprovodím vás,« ekl Jula ochotn a po-

dal ji rám. Pehodil jí pes ramena plaid a šli

domu.

Cesta vedla lesem a snad oba se tu málo

vyznali. Brzy on, brzy ona udávali smr cesty

a tak se vodili dosti dlouho, až Jula pravil

:

»Pojme do vsi, je to blíže«.

Do vsi se šastn dostali a odtamtud mli
krátkou cestu k lesníkovi.

»Vám je však ješt zima?« tázal se Jula

starostliv své svenky. »Stavíme se u mne,

mám dobrý koak, ten vás rozeheje.

«

Sla s ním úpln mechanicky.

Naléval jí íši za íší, až se rozehála.

»Mj Václave, mj drahý Václave, « zašeptala

náhle, objímajíc Julu.

»To je velice dobrodružné, « myslil si Jula

o objal ji v pasu. Chtl ji políbit, ale v tom

udeilo cosi do okna.

»To jest on,* vykikla najednou ili proni-

kav a s rozepjatými rukama sklesla na kolena

tváí k oknu. » Vidíš ho — je to on — Milouš?

Milouši !«

Jula se zachvl a hrza se ho zmocnila.

»Ona se mi tu zblázní, « rozjímal hbit, »a

následky padnou na mne. Rychle Dovedu ji na

stanici. Za chvíli pojede vlak a pošlu ji Václa-

vovi ješt dnes. Ten a si s ní dlá co se mu
zlíbí.

«

» ili, « pravil, pemáhaje se. »Poja pjdeme.

«

»Jdeme pro Milouše ?« tázala se ve snu.

»Ano, poj jen rychle*.

Dala si íci a tak se stalo, že druhého dne

ráno Václav probuzen byl poplašnou zprávou,

že jeho paní je doma, že však s nikým nemluví

a že je he na tom, než když odjela.

Znepokojen pišel Václav do její komnaty.

Zahrabala se ped ním docela do pein, aby

ji ani nemohl vidt, a marn ji volal a k ní

mluvil.

Nešel ani do kanceláe toho dne a ekal, ale

nadarmo. V poledne mu ekla služka, že paní

nechce nic jíst a že má horeku. Opt musel

pijít léka, ale nemohl nic zjistit, než horkost

a silné rozilení. »Ona se stiší a bude dobe«,
pravil. »Ale nechte ji v klidu «.

Další den horeka se zmírnila, ale chu k jídlu

se nedostavila. Václav, úzkostlivý následkem

všech nehod, musil vynaložiti všechnu sílu slov,

aby ji pemluvil k jídlu.

Sama jíst nechtla, i musil ji krmit jako malé

dít, pi emž mu bylo nevolno a smutno.

Konen minula krise nerv; pišla však

horší.

Musili jí obléci erné šaty a jala se chodit

po kostelích. Tam slyšela od missionáe, že má
lovk opustiti všechno a jít za svým spasením.

Chtla býti také spasena a proto se stále modlila.

Byla-li doma, kleela u okna a dívala se k nebi,

kde hledala Milouše, a kam chtla pijít.

Stvoila si zvláštní tbeorii o tom, že první

žena v ráji zahubila lidstvo, jež úpí nyní ddi-
ným híchem. Aby vykoupila hích své pramatky,

Evy, usnryslila si, že jest ona k tomu zde; že

snesou se na ni všechna utrpení svta a majíc

víru v nesmírnou svou sílu, volala na sebe ješt

vtší utrpení a muka.

Tu Václav se rozhodl, že musí pustiti se

v boj s tímto šílenstvím, nechce-li ztratit ženu

svou na dobro.

Vedl ji tedy do divadla, když dávali vesolo-

hru a tšil se, jak se ili pobaví.

V sále bylo již plno obecenstva a všichni se

dívali na n, když ji vedl pod pažím.

Ona šla jako zlomená lilije se sklopenou

hlavou a pivenýma oima.
Byl by shoel hnvem, když si pomyslil, jak

chodívali spolu dív pyšn a vesele.

Když ji posadil vedle sebe, tu ješt sem tam

po oku na ili pokukovali a zas na nho, jakoby

plenu obecenstva ml podávat výklad.

Byl sám už z toho nervosní a nej radji by

byl zmizel. Ale tu zahrála hudba a její zvuky

jej elektrisovaly. Zdálo se mu, že také pes hlavy

obecenstva peletl záchvv a tu se bezdky po-

zvedl, by se podíval po sále.

Vlasy, tmavé a svtlé vlasy žen s ozdobami

i bez nich, zlákaly jeho dychtivý zrak. Jsou

jediné erné vlasy na svt, které se mu líbily

a které te hledal. Kdyby je byl aspo našel!

Byl by pozdravil jejich mkký lesk; onjf by se

usmívaly na nho z dálky, a šepotaly mu o krás-

ných okamžicích.

Byly tu mnohé tmavé, havraní vlasy, ale ty

nejdojemnjší zde pece nebyly.
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Usedl sklamán a dával pozor na kus. Byla

to výtená komedie, pi které obecenstvo pímo
zuilo smíchem. Podíval se na Cíli, zdali se

smje. O nikoli. Sedla se smutným výrazem

v lících, s dlouhým pohledem upeným v neko-

neno a slza za slzou ve dlouhých pestávkách

tekly jí s oí.

Když první i druhé jednání na ni minuly se

úinku, pravil jí: »Pojme dom!«, i šla. Opt
tak mechanicky, zlomená, se šíjí sklonnou,

s pohledem na špici svých stevíc, jako když

pišla.

»Rekni mi, co je to s tebou, zvolal k ní doma
zoufale.

»A vy se smjete, « ekla hrobovým hlasem,

»a všechno je k plái. Jdi, podej mi nžky«,
a jala se rozplétat vlasy. »Až umu, budeš mít

aspo památku na mne*.

»Ale ty neumeš, « kiel jí do tváe, »tak co

blázníš .«

»Umu a budu živa; ty však budeš živ a

umeš.

«

»Dobrá,« pravil, aby ji oklamal. >Tokej

a umeme spolu.

«

»Dají nás do jednoho hrobu a bean bude

nad námi rst nahoe. A všichni budou vdt,
že jsme spaseni.

«

» ili, « pravil, usedaje k ní, »bu pece roz-

umná. Jsi ješt mladá a krásná. Nevíš, že jsi

krásná ?« A jal se jí líbat ruce i nohy. Tisknul

ji na svá prsa, že sotva dýchala. Cítil, jak se

mu poddává, ale najednou se mu zdálo, že ne

jako lovk živý, ale jako mrtvola.

Hrzou vytryskl pot mu na ele. Bžel k oknu.

Ne, on se zblázní sám a k tomu dojít musí. To
všechno pesahovalo jeho síly a za nic na svt
by ji nemohl více políbit.

'>Václave«, volala jej hlasem zoufalým.

Pistoupil opt k ní, opt se vzpamatoval.
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»Tak budeš zítra už zdráva, co ?«

usmíval se se srdcem erstv ran-

ným. »A budeš zase veselá má Cíli,

co? Víš, jako jsi byla ped rokem

a dív, ty tverácko.

«

Objímala jej svýma chladnýma

rukama a položila mu hlavu na

prsa.

Musil ji znovu konejšit a nesml
ani okamžik ji opustit. — — —

A takovýto život jej oekával

den za dnem a nebylo východu,

nebylo konce —

XVII.

Tu konen jej opustily síly.

To tiše výskající štstí, ten da-

leký svit majáku, kam plul s my-

šlénkami na jinou ženu, zmizel a

musel zmizet. Nemohl výše roze-

pnout svá kídla, aby nebyl tím

horší jeho pád. A Vilma by se mu-

sela stát jeho ženou. To však pí-

ilo se mu, dokud ml ili a do-

kud tato mla jej ráda.

Kam se podlo to zlaté kouzlo

nerozkvtlých pání? Kde jsou ty

touhy, jež nezrozeny zemely? Ta-

kové sladké, dlouhé okamžiky . . .

a navždy zmizely. Nco se kmitlo

na vlnách duše jako záblesk no-

vého jitra. A byla zas tma. A srdce

plakalo, plakalo ... A Václav dlouho

vzpomínal a myslel.

Kdyby byl nepoznal Vilmu, tak

uvažoval, snad by bylo všechno

jinaí. Konen vždy o ní vdl
už ped svatbou! Pro, pro? Toto

slovíko muilo jej stále. Tenkrát

se rozhodl díve, než dnes. Dnes

by se musil docela jinak ustanovit.

Je docela jiný, ví to, nedá se nic

na tom již zmnit.

A dejme tomu, že by poznal

Vilmu až pozdji. Byl by to vždy

týž osud. Marno zavírat oi ped
ním a íkat si, co mi po nm ? Byl

by nemocen dál, a by nevšímal

si pízrak své nemoci. Odlouit

se s ili ode všeho svta — ale

jestli v tom svte je síla, které ná-

ležím, co je to plátno, se skrývat?

Ano, také je možný ten ukrytý

život, ale jak by byl bídný!

Tak mu to víilo hlavou, sklo-

nnou do dlaní v pokoji matky.

A byl opt veer. A vidl, jak tato

odložila Labyrint svta a ráj srdce

a myslila opt na Smrt. A Smrt
stála tu v této komnat a Václavovi

bylo nade vše lehko, že ji vidí

a zdálo se mu, že se na nj usmívá

ta Tetí a jediná. I vyšel ven a vdl,
že již nepatí ani ili ani Vilm,
jenom Jí.

A tu cosi veselého a radostného

jakoby 1jej bylo potkalo, náhle se

vzchopil a vyšel z domu. Ulice byly

plny lidstva za teplého veera. Jaké

to množství neznámých lidi! Ano,
snad byli mezi nimi jeho známí
a dokonce pátelé, pro nho však
byli již cizí. To nebylo víc pro nj,

než mraveništ a ta veselost a smích,

jejž zaslechl, byly hrozn daleko.

Opojen úsmvem smrti, skleslý

na její prsa, opený o ni celou

tíhou bytosti pipadal si stát na

prahu jiného svta. Tam asi je Bh,
ekl si tiše. Ale nic jej nevábilo

k nmu. To hemžení lidstva jej vá-

bilo, tak jinak se na n díval! Ta
horená touha, uchopit okamžik
štstí a pak ho vyssát, ten karneval

ulic, ty maslyy na tváích. — A kdesi

v koutku odpoívá lovk po práci.

Ale tady je národ v^yvolený, ano...

jiný by to tak nedovedl . . . a jeden

jej nenávidí a deset se ho zastává,

akoli pije také jim krev. Výborn!
Všechno je v chumlu a chceli kdo

výš, ostatní jej strhnou. Vina
nechce nikam a tší ji víc bicho

tí WACHSMAN než hlava . . . Záleží pece také na

LEPTANÉ SKLO. jiných vcech, na rukavikách a na
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zpsobech . . . Jak se na to všechno pkn lze

dívat tak z daleka, tak lhostejn, jako bh.
Dlužno však objati pevn smrt a nieho se ne-

teba bát.

Ni ili, ni Vilma jej nemohou víc milovat,

protože má jinou . . . Jak se mohl tak dlouho

klamat pozemskou láskou!

Pece vždy . . . vždy to volalo v nm : mar-

nost nad marnost! Již jako chlapec ml víc

rozumu než ostatní hoši. Potom arci se vysmál

veškeré filosofii a chytal se svta. Potom chtl

žít ... a potom . . . Potom týž konec, který eká
všechny, jednoho dív, druhého pozdji. Jenže

ti všichni jsou baby. Jest ohavno žít s nimi.

Hanebná doba a lidé ! Místo odvahy nastoupilo

ponížení. Milliony žebrák a mrzák bez citu,

studu a s jakousi chvástavostí vlekou se v ped.

Milliony otrok klesají den co den únavou k zemi

a plazí se dál. Shrbeni snáší biující je utrpení

a tší se v nedohlednou budoucnost na svoje

práva.

Hle, tady jde takový ubožák! Stáí jej pe-

kvapilo o dvacet let díve následkem útrap, ale

on jde a doufá. O to slpbošství davu! Kdyby
byl k emu, neprosil by se tch, kteí mu ne-

dávají nieho a šel by pry odsud s ním.

To je ta nejkratší cesta. Tu není teba nikoho

se doprošovat, nikomu líbat sukni. O velicí

Sparané, navykli smrti ! Možno si myslit dnes

tak statený národ? A náš ubohý, lokajský? Což

by bylo lepší mít nkolik lidí, kteí se zapsali

smrti a pak poslat je v zápas. Ale ti slaboši?

Hanebná, ubohá podívaná tak z daleka na

svt. Proto snad On se nedívá. A zem se toí —
co záleží na tomto jediném bodu vesmíra?

Konen je na konci msta. Njaká ženská

ekla mu cosi. Njaký párek zmizel mu z oí.

A do tmy se rýsuje ped ním široká cesta a po

té pjde. Cesta je jedna všech — k hrobu.

Chtl by navštívit Milouše. Ten asi dobe spí.

Jde za ním pes, cizí bílý pes
;

to není dobe.

Je cítit vláhu ze zkosených polí; snad je již

po žních a máme tu podzim. Arci, nic vn
nekvete a nezrá. Také jeho pole jsou požata.

Ostatn nic nesklidil. Trochu pýavky, kterou

musí spálit.

Ale co chce ten pes? Ostatn, necha si jde

s ním. Nepjde sám. A taková tmavá noc . . .

Dobrá, že svtlo je nahoe. Tam elektiny vru
dost. Zas takový požár. A bouka. Dobrá.

Po silnici je slyšet vz; potká jej za chvíli.

Ah, opozdili se se sklizní a vezou dom obilí.

Jen aby nezmoklo, což? Vždy bude pršet. Sedlák

práská biem a kon táhnou co mohou. Zase

ta lidská bída. Zas ta otrocká dina pro kus

chleba a na? Krmíš tlo, které patí zemi a je

to marnost. Blázni! O kdyby jen se našlo víc

rozumných lidí
!

(píšt dále.)

Z *ESKÝCH PÍSNÍ «.

I.

Z1 polí se to temn koui.

Mlhou stromy ovšeny.
— Cesta, kterou nikdo nejde

v roztesknlé rovin.

A to nebe na nás padá,

a to nebe hrozí, hrozí,

a plá smutná hrozí, hrozí,

bh ví pro a bh ví ím.

Zpíváme si, hvízdáme si.

Smjeme se, vzkikneme si.

Snad to naši starou hrzu
na chvíli pec zaplaší.

Zpíváme si, hvízdáme si.

Smjeme se, vzkikneme si.

Njak bylo, njak bude

konejšíme svdomí.
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II.

TPch planých strom prosté koruny

nad slunce záí naivn tak žasly.

A lítostiv na se hledíce

vzájemným studem tásly se a tásly.

Nad listím prostým, které nezáí,

nad vtvemi, jež rostou bez nádhery.

Nad tím, že poutník kráí chladn dál

a nej nižší že mže do nich kopnout.

A stulily své hlavy k sob blíž.

To mohlo hnout, jak s resignací patli.

Tak byly smutný, jako básníci,

jichž píse teskná nezní v duši bratí . .

TJsmvy naše roztesknily

a opakován dávno vtip.

Dny staré háti neumly,

dny nové na tom o nic lip

Jsou doby velkých tžkostí.

Ministrm strašnou starostí

šediví pes noc vlasy.

Šediví dávno poeti,

v sny lethargii zakletí.

— Jevištm táhnou massy.

III

A churavjší naše touhy.

Už umdlel také trochu zrak.

Ah, býti dobrým — tžko tak!

Lexikon hích je tak dlouhý.

Už jenom zídka cítí revolt hnutí

titáni do potah zapáhnutí.

A apoštolé zapáhli se sami

a poklonkují ped massami.

IV.

Vzduch otráven a jedy více bují.

Myšlénky vn vkv vegetují.

Dost theorií v humanity skladu.

Tam dole zatím revoltují z hladu.

Však humoristé myslí na bonmotty,

pikantní vypravují anekdoty.

V.

iNoc se dlouží, sny jsou tžší.

Moji milou všechno tší.

Moje milá za horama,

Na mne zeje noci tlama.

Moje hlava pobolívá.

Moje milá sladce zpívá.

Na mém srdci leží hory,

Moje milá samé vzdory.

Moje srdce smutek cítí.

Moje milá samé kvítí.

Moje srdce, to se chvje.

Moje milá jen se smje.

Noc se dlouží, sny jsou tžší.

— Ze ji v svt všechno tší.

VIKTOR DYK.
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Z VYSTAVY ARCHITEKTURY A INŽENÝRSTVÍ.

ÁST VYZDOBY ÚSTEDNÍ DVORANY S KANDELÁBREM

A VCHODEM DO PRAVÉHO KÍDLA.

MELEC SRDCE, KTERÝ NEBYE
VÁŠNIV LÍBÁN MILOVANOU
DUŠÍ. — JAN Z WOJKOVICZ.

Byl nejchoroblivjším sensitivistou, nebo
marn toužil a on vdl, že marn, po plynulých

a lehkých snech díví subtilnosti, po všem co

diskrétn líbá a voní velkými noními violami . . .

Jeho horeky, nemocn blostné a svtelné

labut, píliš elegantní vybranou prostotou, dávno

mu uchladly v duši, nebo ty si odbyl na venek

zvláštn, excentricky chutnajícími verši s píliš

rozchvlýmí assonancemi a nkolika upímn,
ale nedovedn malovanými obrázky krajin ne-

obvyklých plnocí se zvláštn plesov bílými,

úžasn záícími intensitami svtel.

Po nezdaru mu vše sevšednlo.

Uklidnil se životem a žil harmonicky s ko-

neným akcentem diskrétní melancholie, po-

nkud epikurec táhlých linií nadpozemsky lehké

a vonn nadýchané díví nhy, více filosof pruž-

ných, symbolicky nazíraných abstrakcí, jimiž

destilloval život.

Zapoal pracovati v malíství s velkou vypo-

ítavostí a mluvil k nervm, znaje odpov na-

ped. Tel peste jemné, pelov jemné barvy, jako

zlaté svtlušky z roztpytných kidélek svato-

janských mušek, a jimi (byl-li jen ponkud v ná-

lad passivní a šastn roztoužené) jako hrakou
kísil pobeží lesních, zelených jezírek, kolem

nichž taní nevystihlé útlé dívinky, ošpendlené

dubovým listím — — —
Nadechoval sen mladého dvete, dívajícího

se oknem do dvorku, kde si dva tiskli dlouho

ruce a záili na sebe zraky porozumní, sndými
barvami maloval sšeelý pokoj, z nhož se díval

zadumaný hoch, samotá, do protjších, siln

osvtlených oken.

Tam lesklo se vše v plesových úborech,

hovorech šumivých, dvrných, tam se vn
tanilo, rozzaovalo, smálo . . .

Jeho dvátka mívala nožiky až k plái

útlé a slabé, kolénka ohebn milounká, svtle

svítivé nebo erné punošky, šaty lehounké a zá-

ící — hned z tylu, hned z gázu — ale nejbo-
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lestnjší maloval slab ržové nebo jemn fialové ruky z VÝSTAVY ARCHITEKTURY A INŽENÝRSTVÍ,

a oi sametn šedé, blankytn modré. Ve výrazu byly

hluboké a udivené, naivní a elegantní. Jimi dával tušit,

jak hluboce to dít- žena cítí, suggeroval pietu k dívím
hebkostem a gracilitám, vplakal soucit s krásn trpícím

srdcem, v kterém se odehrávaly první mystérie, tajemné

a kouzelné, jako granáto-smaragdové kruhy na tmavé

hladin zámeckého rybníku za veer, kdy stíká vodo-

trysk ....

-— A byl nyní tak klidn, subtiln šasten. On, který

díve bledl neustálým bdním, toužil po lásce tak teplé

a intimní a trýznil se, že vyrstá z krásného snní, že

už chladne a nedosahuje, žil nyní mnohem více samo-

tásky, spojoval jemnou píliš ne napínavou illusi s de-

likátní skuteností polibk mkkých, chudých dvat
a etl filosofy.

Tvoil lehce, namnoze bez vlastního vtšího roze-

chvní, tvoil na jisto, tvoil dílo destillace svého života.

Pracoval málo, ale vyslovoval se. Žil mkkým snm
a subtilit slova i tónu.

Ale nad jeho delikátními portréty, nad jeho peste

a jemn nadýchanými krajinkami povždy slábla mladá

srdce.

Hoši v prvním okouzlení mystického rozkazu: »Líbat

a hladit a to tak zvlášt mkce a dvrn«, dívky v bo-

lavých, sladkých a nevysvtlitelných snech : -Být líbány

a pronikány tma-

vými zraky, až

do tajných údolí

illusivní odliše-

nosti jejich vroucí

lásky« — všichni

ti nalézali zde

subtilní, trýznivý

obraz ideálního

svého snu
,

ty

psychologické li-

nie píliš jemné,

než aby nezne-

mocnly . . .

Jak líbati ta

píliš hebká ústa,

jak cele procítit

a srdcem roz-

sladit ta kehká,

nešastná díví PEDNÍ 'ÁST VÝZDOBY ÚSTEDNÍ DVORANY S KANDELÁBREM A ÚPRAVOU SEDADLA.
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tílka, mj bože, tak z výstavy architektury a inženýrství.

díví ? !

—

Na lehké gondolce

za noci osvtlené a

okouzlené pobežními

svtly a hvzdami,
kolébali se tiše a po-

malu dva poprvn
mladí.

Jedna erná, ku-

eravá hlava silného,

však snivého hocha,

s tmavýma oima a

bílýma rukama, druhá

laškovn a bolestn

kueravá hlavika dív-

iny v svítivé šále,

bordeaux port, s heb-

kýma oima bolav

šastných srdcí, kdy hynou opiem lásky .... On ji

omámené schvíval pod mkkými lokty, jak se k nmu
dviv a jako lítostiv tulila . . .

Líbali se rozechvle, opojiv, dlouze . . .

Sladké botiky a ást oválného lýtka ze sukénky

vykukovala . . .

Pi pohledu na ten obrázek plakala dvata, plakali

hoši, nebo jinak nedovedli do subtilit vyjádit, jakhlu-

boce rozumí každému tomu zachvní bolestné závrati,

jak je každá bílá (za jasné noci píliš živ vystupující)

linie bolí . . .

A tak tytéž duše, které dovedl nadchnout

a rozbouit Przibyszewski s Byronem a Nitschem,

zvtšit jim a prohloubit duši do grandiosna —
ty duše zde dovedly jen plakat a rozechvít se

ímsi drásavým, opojn trýznivým, co už ani

pímá cesta k pianissimu passivity nebylo. Ty
duše dovedly si zde postavit v mkkém srdci

památku pomnnkov snivou a tu neustále cítíce

cosi šeptat, cosi houslit, museli hledat, toužit

a snít a vn snít . . .

Mnoho byly odstrkovány.

A když se jim zdálo, že dosáhly, minulo

kouzlo. To nebylo to snné, byly sklamány.

ARCHITEKT ALOIS DRYÁK.

EXPOSICE FIRMY WOLF A ŠTTKA.

Ale snít musely vn, snít ve svém krás-

ném, otráveném život . . .

Umlec mluvil k nervm a dobe znal od-

pov naped. On vdl také, že je nejen krá-

snjší, ale i mocnjší, než apoštolé síly.

A pro? —
On nikdy nebyl vášniv líbán milovanou duší,

ten šastný ubožák . . .
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ŽÁR.

Žár slunce, když se v svty rozstikuje

ve žhavém lét s bítych oblak,

žár vní, jimiž kvt se parfumuje,

žár barev na nm plný zázrak,

žár písní, jimiž prostor rozvinuje

jat silou tajemnou pták po ptáku:

Týž žár, má duše sladká, nekonený

též v nitro mé jak žhavý píval vpa;
ach, piznám se ti, jak jsem nestatený,

v tom boji déle nedovedu stát,

když cítím vlny jeho nebezpeny

až ku výsostem srdce vyšlehat.

Mír i

Ped ím pohledem jste se zazelenaly,

strán, o kee sráz, vrcholy strom?

jakou touhou rozkvetly klíny tvé, o zem?
jaké to štstí piišlo do vašich dom,

mírem že dnes dýcháte zevšad vroucn ke mn?

Laný nastavím holé svoje dlan,

duši jak prázdný kalich nakloním žízn,

pod okna vám pi hodech postavím se tichý,

a jako paprsk slunce do tmy mé trýzn

kyt vašich zapadpou jas a barev smíchy.

Jako blostné roucho rozestru ji,

chudobou potrhané na mnohých místech,

zachytím-li drobty jen k nasycení svému,

mannu, jež jako rosa leží vám v listech,

mír mé duši nemocné, ó jak vdný vezmu.

S VÁMI!

Unavena žitím v stálém shonu

po nem, co žití nikdy nepodá,

dávno svržena sn zlatých s trón

tžko jde v tom kruhu milión,

kterýmž z hloubi zoufalosti pohrdá.

S vámi žít! tak na výsluní léta,

v žáru, který v žhavých barvách pje si,

vydýchat se vní v úhly svta

a pak svadnout, dív než zima kletá,

pod modrými slunenými nebesy! XAV. DVOÁK.

Slyším v listech šeptání, o hlasy!

chytám úsmvy, jež po vás stromy, vrou!

moje bytost k vám se všecka hlásí,

v kvt váš duše hnízdo uplétá si

:

u vás být by chtla chvíli veškerou.

Lípy kvetou v alejích . . .

Lípy kvetou v alejích,

zem jako ze sna dýchá,

v jasmínových závjích

ervnová noc voní zticha.

Pro sny jimiž život lákal,

te bych plakal, plakal, plakal,

pro Tvou duši, pro Tvj vdk,

pro vše, co jsem kdy Ti ek’,

pro Tvj první polibek.

Pro tu touhu po svtle,

pro tu váše z níž se viním,

pro ty lípy rozkvetlé,

které te už kvetou jiným.

Pro svou touhu vnou, vnou,
pro tu lásku nekonenou,

pro svou mladost nevrnou,

pro tu krásu nezmrnou,

pro Tvou duši nádhernou.

Pro minulost ztracenou,

kudy šli jsme sami, sami

v budoucnost svou vzdálenou

pod lipami, pod hvzdami.

Pro to mládí plné krásy,

pro srdce, v nž vila jsi,

pro Tvé slzy, pro Tvj vdk,

pro vše, co jsem kdy Ti ek'

ale nejvíc pro dnešek!

JAROSLAV KVAPIL.



475 VOLNÉ SMRY 476

— V Anglii zemel v ervnu, jeden z nej-

vtších umlc, EDWARD BURNE-JONES,

stár 65 let. Byl jedním z hlouku onch

nadšených duší, jež v roce 1856 kolem

Rossettiho se seskupivše pod jménem »prae-

rafaelit« novou velkolepou fási anglického

umní utvoili. D. G. Rossetti uinil na

Burne-Jona, tehdy universitního studenta,

v Oxfordu takový dojem, že zanechav

studií, vnoval se malíství úpln, k Rosset-

timu pak, pod jehož vlivem z poátku stál,

nesmírn pilnul. Je jedním z nejvtších

onoho kruhu praerafaelit. Neutvoiil nové

a pivedl do umní málo samostatných

formálních prostedk vyjadovacích. Po

této stránce namnoze jen eklektikem zstal

a mnoho na p. od ranní renaisance (ob-

zvláš Botticelliho) pejal. Ale produševnní

jeho výtvor, ona neuritá zastenost, onen

mkký melancholický rys jeho dl a v celku

vyjádená samostatnost cítní, staví díla

jeho mezi nejpednjší naší doby. Jest

nepopiratelné, že mnohé z jeho vcí mají

své pedchdce nejen v ranní renaissanci

ale i v byzantinismu, gotice (miniatury

starých kancionálu); i jiné dobe znal.

Jeho dekorativní práce pipomínají siln své pedky
gotické a jiné zase psobí dojmem mosaik byzantinských.

Ale tu práv je znak velké duše umlecké, jež dovedla ve

vcech svých (namnoze prastarých a tolikrát již podaných

motiv) tak se prohloubit a nejen svým vlastním cítním,

ale též duchem moderní doby je prodchnout a ožít.

Z jeho obraz jako nejlepší uvádíme z cykl: »Stvoení

dnu«, Gegenda o sv. Jií «. Dále menší vci neobyejné

krásy a poesie: Král Kofetua a žebraka, zpv lásky, láska

v ruinách, Circe, zaklínání Merlína, lesní nymfa. Rovnž
»zlaté schody •<, »zrcadloVenušino«,»hvzda Betlémská* a velkou

sílu dekorativních prací, po vtšin chrámových.

Tu nutno se zmíniti o jeho zásluze v tomto oboru, nebo
on umní anglické cizích vliv (zejména nmeckých) zprostil

a zcela nový styl utvoil. To platí zejména o nesíslném

potu jeho návrh oken chrámových. Z tchto nejpozoru-

hodnjší jsou ona, jež pro rodné své msto Birmingham byl

navrhl. p.

— J. V. MYSLBEK oslavil v ervenci t. r. v kruhu nej-

bližších pátel své 50té narozeniny.

VÝSTAVY.

UMLECKÁ VÝSTAVA V RUDOLFINU (dokonení.) Jako

roku loského upravili jsme si letos nkolik íselných dát

0 prodeji obraz zakoupených i veejností i spoleností

jednak pro galerii, jednak pro slosování. Co se tohoto týe,

musíme s potšením konstatovati, že spolenost zachovala

rovnoprávnost letos tím spsobem, že jak od Cech tak

Nmc koupila za pibližn stejný obnos, tedy oproti letm

pedešlým zdánlivá snaha po spravedlnosti.

Letos bylo také zítí pozoruhodnou zmnu, že zakoupeny

pro slosování i plastiky. Jindy uvádno za dvod, že transport

plastik u nás po vtšin sádrových je obtížný a tím jaksi

ku výhe plastika stává se nepohodlnou. Na štstí podal

pražský Nmec A. Reinitzer tentokráte sošku bronzovou

v cen 400 zl. — a ponvadž bronz pi transportu nemožno

poškodit, byla ihned zakoupena — a aby se vyhovlo znova

povinnosti chtla se také sádrová soška E. Halmanna za-

koupiti, aby v odlitku bronzovém byla slosována. — Po-

nvadž však eskému sochai spolenost nemohla
vyplatiti ani tolik, co by odlitek v bronzu stál,

sešlo z této koupi.

Zajímavými byly tentokráte dopisy, jimiž jednotlivým

autorm oznamováno zakoupení jejich prací pro slosování.

Aby se nám nezazlívalo, uvádíme znní jejich beze zmny
1 bez poznámky:

»Vaše Blahorodí! Klademe sob za est sdliti s Vámi,

že naše jednota má v úmyslu získali Vaše zde vystavené

umlecké dílo ís. sezn. . . . Následkem optovných mnoho-

stranných nájezd na Krasoumnou jednotu zstal píjem

výstavy tak znan pozadu proti loskému roku, že vládneme

daleko menším obnosem ku zakupování než roku pedešlého.
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Z té píiny lze nám zakoupiti Vaše shora jmenované dílo jen tenkráte, pakli

je mžete penechati jednot naší za cenu r. m. zl. . .
.
(nabídnuta polovina

žádané sumy). Ratež nám laskav nejblíže píští poštou zprávu zaslati a píj-

mtež výraz dokonalé úcty, se kterou znamená oddaná

Správa
Krasoumné jednoty pro Cechy.

V Praze, dne 14. ervna 1898.

He stojí to však se statistikou soukromých koupí uzavených v Rudolfinu.

V tom ohledu nenese vinu ovšem jednota Rudolfínská, nýbrž naše obecenstvo:

Kdežto nmeckých a cizích dl umleckých prodáno celkem 51 dl za úhrnný

obnos 12.617 zl.. (nepoítáme podobiznu Lenbachovu, která zaplacena byla n-
kolika tisíci zlatými), zakoupeno eských prací pouze 15 za obnos 3.255 zl.

Cifry ty mluví dost zeteln k tm, kdo v podporování domácího umní
tolik doufají.

Z YYSTAVY ARCHITEKTURY
A INŽENÝRSTVÍ.

— ZA POZVANÍ K DRUHÉ VÝSTAV MANESA, jehož se bezdn mstské

rad v Mnichov dostalo, podkovala tato zcela srden, tebas by esky bylo

vytištno. U nás té cti se nedokáváme ani od jednotlivc, neku-li korporací,

které nad mnichovskou

radu mstskou pece se

stavtí nemohou. Inu,

takové jsou ohledy k ci-

zím vcem umleckým
jinde a k vcem vlastním

doma.

Z VYSTAVY ARCHITEKTURY A INŽENÝRSTVÍ.

HERMA SE STROMKEM, TVOÍCÍ ÁST ZADNÍ
EXEDRY VYZDOBY ÚSTEDNÍ DVORANY.

— íslem tímto po-

ínáme uvádti pravi-

delný SEZNAM UMLE- POHLED NA HERMU ZE ZADU.
CKÝCH VYSTAV V CI-

ZIN pokud jej z a-
sopis umleckých nám pístupných sestaviti možno.

Dijon. Internacionální výstava umlecká do 31. íjna.

Rochefort-sur-mer. Výstava umlecká do íjna.

Versailles. 45. Výstava spolenosti pátel umní de Seine-et-Oise

do 2. íjna.

Dunkerque. Výstava umem dekorativního do 31. srpna.

Londýn. Royal Academy, New. Gallery.

» Výstava retrospektivní franc. umní do srpna.

Birmingham. Královská spolenost umlc.
Jork. City Art Gallery.

Rotterdam. Výstava malíství holandského.

Brusel. Société des Beaux-Arts.

Antverpy. Výstava prací zobrazujících kvtiny a plody.

Berlín. Výstava internacionální.

» Výstava národního umní nmeckého.

» Výstava pedmt umleckých stedovku a renaissance

v akademii výtvarných umní.

Mnichov. Výstava umlecká, Glaspalast.

» 5. výstava Secesse.

Varšava. Výstava retrospektivní obraz umlc polských

18. a 19. století.

Turin. Výstava vlašská do íjna.

» Výstava umní kesanského do 31. íjna.

Spa. 27. výstava umlecká do 20. záí.

Namur. Výstava umlecká internacionální.

Furnes. 2 výstava umlecká do konce záí.
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SOUTEZE.

- »VOLNÉ SMRY* VYPISUJÍ VEEJNOU SOUTŽ
na získání obálky pro píští roník. Konkurovali mže každý

umlec Cech. Kresba hotová, reprodukce schopná provedena

budiž libovolným materiálem; vi obálkám minulým povo-

luje se tentokráte dvojí tisk (t. j. dva tóny). Velikost kresby

stanovuje se na 60x46 cm. (t. j. dvojnásobný rozmr papíru

obálky). Obálka obsahuje hlavní nápis : » Volné Smry«
a podízený: Msíník umlecký, vydává spolek »Mánes«.

Vedle toho i místo pro roník, msíc a íslo. Z ohled re-

produkních nedoporuuje se kresbu provádti na píliš tóno-

vaném papíru. Návrhy heslem opatené dodány butež do

30. záí 1898 do 6. hodiny veerní knihtiskárn Dr. Ed. Grégra

v Praze v Tních. Jury sestávali bude z jednoho nekon-

kurujícího zástupce asopisu a dvou umlc, které konkuru-

ARCHITEKT R. NMEC.

jíc sami absolutní vtšinou zvolí. Z dvodu toho každý

konkurent jest povinen piložiti zvláštní obálku heslem a ozna-

ením jury (na vrchu obálky) opatenou, v níž napíše v Praze

žijící dva umlce, které navrhuje za jurory. Cena uruje se

jedna: sto zlatých za právo reprodukní, splatná pi ode-

vzdání návrhu do reprodukce. asopis vyhrazuje si právo

reprodukní ostatních návrh.

Práce konkurenní budou spolu s protokolem jury jeden

den v soukromé výstavce pístupny.

CESTOVNÍ STIPENDIA PRO ABSOLVENTY AKADEMIE,
založená stav. radou J. Hlávkou, vypsaná letošního roku

v obnosech 1200, 600 a 400 zl. udlena byla po návrhu

professorského sboru akademie umní malím Heríkovi,

Homoláovi a Schusserovi stejným dílem po 600 zl.

O stipendium tu konkurují žadatelé pracemi svými ve

výstav Rudolfina, a dle jakosti této práce a kvalifikace, jaké

žadatel v dob studií dosáhl, udílí se ceny konkursu ve

fi rir cestovního stipendia.

K VYOBRAZENÍM.

— VÝZDOBA STEDNÍ DVORANY HLAVNÍHO PA-

LÁCE DLE NÁVRH A ZA VEDENÍ ARCHITEKTA ALOISE

DRYÁKA. (K vyobr. na sloupci 470., 472., 477., 478.)

Z bohatého obsahu paláce z výstavy jubilejní zbyl zde

jedin pavilon královský, kterýž teprve nyní odn jsa dle

intence prof. Ohmana v nový, svtlý, ne píliš drahý háv

z barvené juty, nechává dokonale znáti bohatost a eleganci

svých forem. Nový efekt docílen jedin barvou, která jest

hlavním initelem pi celé výzdob sín.

Až k podlaze bílá architektura se zlatým, tyrkysov

modrou barvou proloženým ornamentem psobí šedo-

íialovými lambrequeny a zelenav žlutými záclonami, s ama-

rantov ervenou podšívkou distinguovanou nádherou.

Další výzdoba vztahuje se hlavn na spodní ást celé

sín, jejíž stny jsou až do výše galerie maskovány plo-

chou, abych tak ekl v mnohém originelní, kulisovitou deko-

rací z latí mytisov zelen natených a barevných látek.

Galerii samu zdobí ada chvojových vnc a mode-

zlatých medailon se širokými haluzemi vavínovými ze

zlaceného papíru, a eskou korunou.

Medailony korunují lehce z latí aplikované pilastry,

které tvojí ješt s nápisnou tabulí jakýsi rám kolemkaždého

vchodu do jednotlivých oddlení výstavy.

Hlavní dva vchody do obou anex oznaeny jsou mimo

to velkým zlaceným sluncem a fialovými lambrequiny se

žlutou aplikací.

V slunci samém vepsán jest nápis : »Poznejte sami

sebe.« Celá tato plochá výzdoba, v níž pevládá barva ze-

lená a mén pak fialová a zlato, pechází do velkých ba-

revn sklenných stn a tvoí tak klidné pozadí pro bílou

architekturu dekorativních zdí se sedadly.NÁVRH NÁHROBKU Z MRAMORU A BRONZI.
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ARCHITEKT R. NEMEC.

Architektura tchto jest velice jednoduchá, s význa-

njšími body na rozích a psobí na celek ve spojení s uži-

tými zde rostlinami pírodními.

Pední sedadla s kandelábry a

zadní, jež uzavírají exedrovit

jistý prostor u královského pa-

vilonu, maskují rohy celé této

sin a oznaují zárove pdo-

rysn smr komunikaní do obou

anex. Zelen natená sedadla

jsou devná a ze za nimi ov-

šena bílou látkou — selským

plátnem — ozdobenou apliko-

vaným pasem barvy žluté.

Pi vchodu, na zaátku ped-

ních sedadel, poutají pozornost

dva výstavné svtelné kande-

lábry ve form stromu vyrsta-

jícího z antické tínožky, jež

dle spoleného návrhu sochae

B. Simonovského a architekta

A. Dryáka dovedn ve štuku

nanesli sochai pp. Šimonovský,

Krauman a Picardt, bývalí žáci

školy prof. Klouka. Oni pro-

vedli též ješt za pomoci so-

chae J. Strunce i ostatní deko-

rativní vesms nanášené práce

dle návrh architekta.

Na protjší stran tvoí dv
hermy (vyobr. na sl. 477. a 478.)

ve spojení se stromky vavíno-

vými prlom do zadní exedry

a oznaují prchod do zadní

ásti paláce i výstavišt. Do

zadní ásti dvorany byla teprve

pozdji umístna exposice eské

techniky, na galerii pak ítárna

Topiova a exposice firmy Broft

a spol.

— NÁVRH NÁHROBKU A

RÁMU OD ARCH1T. R. NMCE
(vyobr. na sl. 479., 481. a 483.

pinášíme jako ukázky prací

školních tohoto práv do veej-

nosti vstupujícího žáka školy

prof. Ohmana. Barokní rám jest

dle vlastní klausurní komposice

ve škole provedená práce ve

slohu barokním. Charakteristika

celku i kresba detailu znamená

dkladnou znalost a pilné stu-

dium podobných památek na-

šich z téže doby. Materiál : devo

zlacené.

'j

NÁVRH NÁHROBKU — DETAIL.

Návrh náhrobku (pohled celkový a detail) proveden byl

dle zbžné skicy prof. Ohmana. Celkový ráz jest na zá-

klad renaisanním, pece však

moderní. V detailu pak vidíme

vedle prvk antických i renai-

sanních též stylisovanou pí-

rodu.

Pednost obou tchto návrh

jest výborná kresba a úplné

ovládání forem detailu i v ásti

ornamentální, jejímuž dokona-

lému provedení vnuje vždy nej-

vtší píli architektonická škola

Ohmanova. Materiál: mramor

a bronz.

Na sl. 471. a 472. pinášíme

pohledy na pavilon exposice

firmy Volf a Šttka, promluvíme

o této však v dotyném referátu

výstavním v píštím ísle.

— V KŽI TEPANÁ DESKA
pana Lindauera, je v do-

mácí výrob toho druhu sku-

ten bílou vranou: poizují-li

se u nás netovární, originální

vazby knih jenom zídka, ne

poizují se vazby z tepané kže
skorém vbec. A pece je

zejmo, že zruných lidi k tomu

— UMELECKA PUBLIKACE.

»Praha královská« nazývá se

album, vydané nakladatelstvím

Dra Ed. Grégra, obsahující na

osmnácti listech ve vkusné, um-
lecké úprav na sto malebných

a významných partií pražských.

Obrazy, dle fotografií namnoze

nových, obsahujících pohledy

z reprodukcí dosud neznámé,

reprodukovány jsou pelivým

a výborným spsobem ústavu

Vilímova. —
Skvostné album provázeno

jest pípad ným textem a sice

eským a francouzským; v tu-

hých deskách s pvodní kresbou

za peníz velice levný (zl. 1'20),

jest nejpíhodnjší a zajisté velmi

vítanou upomínkou cizinci a mi-

lou knihou každému, kdo miluje

Prahu.
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NA PROHLÁŠENÍ uveejnné na prvém list osmého

sešitu tohoto listu reagovalo nkolik list. Po pání nkteiých

ze spolupodepsaných pátel poukazujeme na omyly v tchto

listech se vyskytnuvší.

*

Redaktor »Moderní Revue« založil svou zmínku na

rad »nehas, co t nepálí*
;
my naopak domníváme se, že

by v tomto pípad sml a musil promluvit jen ten, kdo

nebyl pímo v žádném boji zaujat. Dovozuje dále, že nemáme

právo mluviti tam, kde nic nám nebylo bráno. Dle této

zásady ani »Moderní Revue* není redigována. Že chceme

klid, jsme neekli
;
uznali jsme nutnost opaku.

* *
*

»Ceská stráž« ve vyhýbání se ráznému slovu shle-

dává nedostatek karakteru. Dle našeho mínní nejsou ráznost

a sprostota totožnými a jen proti poslední, která nastupuje

tam, kde argumenty nedostaují, jsme se ozvali.

nyní dospl,

Tam dospje

St. K. Neumann v »Novém Kultu«, zabývaje se vždy pedevším svou osobou a háje d-

razn toto stanovisko, nedovede naprosto pochopiti pohnutky našeho inu. Stanovisko objektivní

dnes jest vbec nepochopitelno, neznámo. Avšak

jak mže St. K. Neumann náhle »dávati pednost

vzdálenému, slídivému davu«, buržoazii, proti níž
y. lixdajjER.

do dnes bojuje? Nedomnívá se pece, že mli jsme

na mysli ^dlníkovy mozole*?!

Avšak velké a významné vyznání vyvolalo

naše prohlášení: ». . . chodím v obanských šatech

a mám než svoji lidskou hrdost, ne pýchu njaké

básnické kasty. A mj bílý štít je bílým štítem

lovka, jejž mže a ml by míti zedník, kupec,

stejn jako filosof a básník«.

Za toto piznání se ke stanovisku ist lid-

skému, reeln životnému, které z innosti St. K. Neu-

manna nebylo dosud patrno a ke kterému (jak

také z pedmluvy k pekladu Baudelaira vysvítá)

jsme mu i v této chvíli, kdy stojí proti nám, [upímn vdni,

k práci, která vede k mnohému pochopení.

»as« vidí v našem prohlášení, že hlásáme »caritas«; nehledí k pod-

pism a nazývá je »anonymní limonádou*. Pechází na pole osobní.

* *

Nejvíce ve výkladu zbloudily »Rozhledy*. Domnívají se, že reklamujeme

hlavn úctu k osob básníkov a dosply dokonce k tvrzení, že naše pro-

hlášení hlásá — zodpovdný redaktor tohoto listu! Toho používají pak jako

pechodu k stesku, že »Volné Smry« poukázaly správn na to, jak ne-

dokonale a nelogicky redigována je kritika výtvarného umní v ^Rozhledech*.

Všechny vypotené listy, dotknuvše se našeho prohlášení, sebhly na pole

jiné, nepoj ednávajíce pímo o vci samé. Vyvraceti nesprávnosti další nebylo

by ani vcné, ani plodné. Výsledek mel náš lánek pece: kdekoli o nm
psáno, stalo se tak tonem slušným — a tím uznána jeho oprávnnost.

TEPANA KUZE.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v Praze.



ÍSLO 11. RONÍK II.

SHLEDÁNÍ. — NAPSAL FRANTIŠEK
J. ZEMAN.

SNÍLEK. DÁMA.

Alej v sadech za podzimního zabarvení. Svtlé bízy,

skoro holé, s posledními lístky na nejslabších snít-

kách, sem tam roztroušené smrky a borovice. Stranou

akáty a husté nízké kee; rozlehlé trávníky se zpust-

lými záhony. Štíhlé kmeny bezlistých javor oste se

odrážejí na tpytivém pozadí blavé oblohy, zastené

jen zlehka vrstvou prsvitných mlh, v nichž také se

rozplývá bílé slunce. List za listem tiše schvívá se

k zemi. Znenáhla se obloha zakalí a slunce vyrazí až

nad západem jeho velká žhav rudá koule s táhlými

kídly zaržovlých ervánk, než úplný soumrak za-

lije kontury strom šedmodrým nádechem.

Dáma (sedí na lavice a sluneníkem hraje si v spa-

dalém listí)

Snílek (projde aleji a po chvíli se vrací. Jásav).

Vy . . . zda je to možná?

Dáma (vyrušena, ale ne tak pekvapena).

Vite, tak z nenadání

!

Snílek.

Tak dlouho jsem na vás ekal s touhou

a v smutku,

že nyní bojím se vit. — Le . . . ano ... ale . .

.

Dáma (prudce).

Co víte o mn?

Snílek (nechápaje).

Nic, pranic.

Dáma (nedviv).

Snílek (v rozpacích).

Ach, to pekvapení —
tak najednou ! A pak — nevím pro —

Dáma.
Nuže, mluvte!

A pro jste se zamlel?

Opravdu, pranic?

JAN FRE1SSLER. STUDIE.
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Mn bývalo vždy -- vím, vy se mi vysmjete —
jak v plné nádhee vtve mly by kvésti,

vzduch vont, v slunci se koupat motýli bílí

a kdo ví, co ješt . . . když snil jsem o té chvíli.

A zatím —

Dáma (s úsmvem).

Vite, obraz je docela jiný.

Vzduch zaráží chladem a záhony jsou holé,

a z proídlé trávy pí rozmetené listí,

na zernalých kmenech, jež skípav se klátí,

pár zarudlých lístk a prázdná hnízda visí,

se všeho jsou seteny nejživjší barvy,

a bledé podzimní slunce v paprsku slabém,

jenž v síti vtví se zachy, sotva lze tušit.

A to vás tak bolí? — Jste týž, týž jako kdysi.

S n í 1 e k.

Ach, tenkrát . . . Kvt hledat, jehož nikdo dív nezel,

tón arný chtít zachytit, neslyšený posud,

pro paprsek plakat, jenž sotva as kdy svítil . . .

Ne, to už je dávno.

Dáma.
A co se stalo s vámi?

Snil ek.

To byly daleké kouty, jež lákal}' mne.

(Trpce).

Oh, zamlklé pralesy, v nichž se lovk ztrácí,

v mrak vypjaté skály, kam nikdo nevystoupil,

a pvabné ostrovy, kde kolibík jásá!

A první, jediný krok k té vysnné pd
a prchal jsem zdšen ped stoenými hady

a oima šelem, jež svítily kdes v hloubi,

od vrcholk hor, jež bez mhy zel jsem tak smutné,

a od modrých ostrov, prázdnotou jež straší.

A nezbylo, než plakat — ne plakat jak díve

pro kvty, jež záí a dosáhnout jich nelze,

le pro ty, jež bláhov kdysi utrhli jsme,

a v slzách si íci, že touha jen je všecko.

Však nadarmo potom už kreslil jsem si doma
zas slunené obrazy, rozhýená msta
a marn jsem v dálku jel toužit po domov,
do melancholických veer bloudit pro stesk

po osvtleném okn — te bylo už pozd,

a všecko bylo tak hluché, studené, cizí.

A nezbylo nic už, ani ten krásný smutek.

Snad ješt nkolik pohled z minulosti.

Cíp kraje, shlédnutý mlhou jarního jitra,

stesk tváí, kdysi jedinkrát potkaných dávno,

kus známé cesty, kde zvonce v kolejích kvetly —
pár vzpomínek, jež v strachu jsem žárliv hlídal.

Až za jedné podzimní bezútšné noci,

kdy byla obloha bez hvzd, déš bil v sklo oken

a vítr vzlykav zpíval v bezlistých stromech,

jsem na stráži usnul. Dunivý zvuk m vzbouil . . .

To praskly závory! . . . Divná, nejasná úzkost,

žal dojímavý stáhl mi záken hrdlo

a prudký, zmatený strach šleh’ mým bezvdomím.

Má touha uprchla! . . . Byla divokým orlem

nad nejvyššími vžemi, stíbrem jež plály

co ostatní svt dole zahalen byl mlhou,

a byla rží, k níž znova chodily vont
zas vzkíšené zjevy žen vášnivých i nžných,

a byla motýlem v koví, v koenech strom,

kde jen stín listí se honí s paprsky svtla.

A zpt se vrátila jak pes zmrskaný, vidouc

i to, co tak svítilo, vonlo a hálo,

že pelud byl pouhý, i ty verejšky krásné,

tak vyrovnané a v písvitu ztraceného

tak lákav roztesknné, i ty že byly

pec též jen stízlivými a šedými dnešky.

A nezbylo nic, te už nic, než brát den za dnem

mdlý, nedvivý k prchavým chvilkám štstí,

se smíchem vítat i ídká vzplanutí citu

a nedtkliv stopovat záchvvy duše.

Tíš dojm a nálad ... A pár zjasnných chvilek,

jen vzácných a náhodných, kdy vše vidím jinak

a vydržím pl dne se dívat na pí zem,
kdy dokonce snad chápu a vnikám i v život,

ba snad jej i miluji, tak miluji z dálky,

že líto mi a lekám se dn, kdy s ním splynu.

Den slniv jarní, jemn zladný veer

kdy každá podrobnost svítí, skupina strom

pod jasným nebem, jež njak zdá se mi známou,

vzduch vonící náhle, jindy stlumený nápv,

pár slov, a tak dále — vznícené okamžiky,

jež hltám dojat, smuten a zárove sasten

po prázdnot cynismu, vášní nebo nudy — — —
a i ty s vdomím hokým a ztrpujícím,

že zítra, teba už za chvíli pjdu tudy

zas marn podráždn, slepý a nevšímavý.

Dáma.

A to vše prožil jste sám, bez píbuzné duše?

Snílek.

Což možno jinak? A možno šastným být ve dvou?

To pravé, nejvnitnjší pec nelze si sdlit,

ni vycítit.

Dáma.
A pece už tolikrát sklamán

dnes zas jste se zarazil, že nevoní kvty

a všecko zrovna tak není, jak jste si kreslil . . .

Snílek.

Ach, ne — ten pocit byl mi tak bolestné známý,

a dnes jsem ho neekal, jenom dnes, jen dnes ne!

Však mluvme radš o vás . . . Zda si kdy vzpomenete

jen asem alespo na to nádraží vlídné

se zahrádkou, na níž se blají dv bízy,

a zarostlé vínem, jež do oken se tlaí . . .

Ach, jaké slavné koncerty byly tam tenkrát,

mj pítel a jeho sestra když pozvali si

svých nkolik známých !
— Bledou, s krátkými vlasy,

jak vera vás vidím, když prvn jste k nim pišla.
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«

A vaše housle už tenkrát tak krásn lkaly,

a sotva jste zala se uit — vaše touha,

být slavnou houslistkou, jediná, jíž jste žila,

tak slibn a nadjn zrála ... A což potom

ty chvíle pi aji, sníh když venku se sypal

a v oknech strašila tma, ve vyháté jizb

u bílého stolu — snad pamatujete se

na starou tu lampu, jež byla nám tak milá —
jak vážné i radostn, dviv vždycky,

sny o sláv, štstí a bh ví, o em ješt

jsme všichni se spíjeli . . . Zlatých šestnáct rok!

Dáma.
Ach, tenkrát 1 . . .

Snílek ('peslechnuv její zalkúní).

Až vy jste jednou odjela náhle,

a nikdo nevdl kam Ni památky po vás.

A léta míjela. — Unaven, nevící,

když tch pár ídnoucích svtlých, zjasnných minut

pec k žití nemohlo stait, vyssátý skepsí,

já vzpomnl si na vás, bledou, s krátkými vlasy,

jak denn jsem s houslemi vídával vás chodit —
ach, tehdy jsem zbožoval chladnou vaši družku.

A na hrob mrtvých illusí, shnilých dávno,

z tch neúrodných smutk kvt vyrazil rudý,

jím vonly zase minuty zcitlivní

a novou metou mi v pustých hodinách svítil.

Jak, nevím. Snad že jsme se vidli už kdysi

a nešel jsem bláhové za mlžinou pouhou,

snad chorobn pcdráždn a snad jenom proto,

že nebylo nadje, že vás kdy už spatím —
jak te už ten cit mi prchá pod hrubým slovem! —
já žil jen myšlénkou na vás, jen na vás ješt,

a znova a naposled v lané svojí duši

jsem vzdušné blouznní nechal vzpuet a ádit.

Dáma (s nuceným úsmvem).

Kdy byl by to tušil !

Snílek.

Výsmch . . . Vím . . . te už

chápu.

D á m a.

Nu, tady mne máte, jenom vztáhnte ruku.

Snílek.

Ne. Jako vždy! . . . Nadarmo. Zas se rozejdeme.

Dáma.
Což se vám nyní nelíbím? Nejsem už hezká?

Snílek.

O jste, jste snad krásnjší, nežli sám jsem myslil —
však já vás snil jinou!

(Zamlí se).

A te . . . Jsem smutné dít

na posledním zapomenutém nádražíku.

A podzimní západ naposled zablýsk’ rud
a slniv zmírá v svítilen pestrém sklíku.

Ztrnulý, ztšen slzami dívám se zpátky.

Vz, jenž mne sem pivez’, blátivou cestou hri,

za proídlými habry už dohrel prázdný,

a kolem palouk, vod a prsek stmlých

zas v hlubokou samotu dál a dál se vrací.

Jen nebýt tak pozd ! . . . Mlhy houstnoucí závoj

už zatáh’ i tešovou alej, ukryl hvzdy,

a píšerná noc už íhá za každým rohem.

A vlak, ten mj vlak, vím, nikdy už nepojede! . . .

A dcko, pro opuštnou samotu plaíc

dál, dál od ní klopýtá mezi kolejemi

kams’ do tmy, a ví, že nikam už nedobhne.

(Dlouhé mlení)

O šastnjší jste vy, jež za jediným cílem

jste kráela pevn, dojista dnes už slavná

a spokojena velikým tónem svých houslí.

O mluvte, mluvte o sob! Jak jste piec žila?

Já doufal ješt, až jestli kdy shledáme se

váš aspo klid a úspch že trochu m vzpruží.

Snad uslyším vás hráti?

Dáma (zmat ua)

Ne . . . sotva ... už nikdy.

(Choulic se pod pronikavým pohledem).

Jsem subretou.

Snílek.

Vy ! Subretou ! ... Ne — není možná !

Dáma.
Hlad ... a píliš krátké prsty. — Prchla jsem studem.

A zjev prý mám pkný a hlas tak ješt ujde.

Snílek.

Vy, i vy!
(Hluboce zamyšlen).

Ano, subreta . . . Hýící krásou,

smích na rtu, v pohledu váše —
Dáma.

Banální sob!
Snílek.

Pro ziím ji plaící v koutku u starých houslí,

z jichž strhaných strun dnes už nevyloudí zvuku,

až k smrti smutnou, že ony jediné zbyly

po bledé, shrbené, tedy piec mrtvé dívce!

(Ticho. Roztrhanými oblaky prodírá se msíc).

Oh, máte pravdu. — Pro váhám, na ješt ekat?

Ach, bolestné komedie vlastního nitra!

Jsem váš ... O pojte blíž, ke mn . . . blíž !
—

Hlete, v novém

tom špinavém svtle — a jindy piec tak snivém !
—

jak vyzývavji psti í se v svadlé tráv

ty velké sežloutlé, skroucené sváté listy,

jak smutn se kývají na záhonech spustlých

dív nádherné, nyní již opadané stonky,

jak drzeji zvd’ se, až o vtve se trhá

a blíž a blíže se plazí bílý pruh mlhy . . .

Za takových chvílí as o budoucím jaru

svým vnouatm vypráví staekové s pleší.

A dti ví a zá: i a už se tší.

A my, kdo k holým kmenm se chodili modlit

a zvykli stlumené hudb schvívaných list,

a my — pro nejsme jak oni . . . nejsme z jich rodu? —
a my už dnes . . . ó cítíš mdlou vni . .

.
jak hnijí

už zas i ty píští, ješt nevzešlé kvty?
(Zajdou).
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JAN PREISSLER. STUDIE.

D ostaveníko. — napsal jan
HORA.

Protloukal jsem se všemi kavárnami v tom

slunením odpoledni. Byl jsem roznícen a ner-

vosní, odhazoval jsem rozmrzele listy, nesnesl

jsem hlasu svého pítele. Znl mi tak frivoln.

Pry! Ven! Letní nedle usínala v slunením
žáru, který m spálil všechny myšlénky. Ml
jsem jen jednu — a ta byla tak jednoduchá, že

jsem se chvílemi smál, jak mohu z ní být tak

nervosn úzkostlivý. Tony slíbila, že pijde. Tony
bušila v mé krvi, sedla v mé hlav, žehla v oích
a chvílemi jsem urit slyšel její hlas. Mkký,
prohýbal se a vibroval. Jen jednoho jsem se bál:

jejích oí a smíchu.

Tramway se houpala, lidé žvanili a slunce

pražilo. Slunce pražilo. Sedlo mi do týla a ve-

trvalo mne do zahradního restaurantu. I ciga-

retty mne nudily. Zaslechl jsem své jméno, stiskl

ruku píteli, úklonou zdravil jsem známou dámu.

K mému stolu pisedla malá spolenost: dva muži

a dáma. Vysoká, energická v pohybech a pohrd-

livá v úsmvu.

Pil jsem rychle a pozoroval výhradn ruce

neznámé. Byly tak malé, tak tuné, skutené

krtí ruce. Nevím, který z pán byl intimnjší

s dámou. Nevím, od koho má ten drobný prstýnek

na levé ruce, ten prstýnek s granátem, svítící

žlut a rud. Bože, od koho jen jej má ! Od koho 1

Zaínám být duchaplným. Pedstavuji si park

v nálad íjnové. Rudé listí prší s vtví a stesk

se lepí na kmeny. Opena o javor, zády ke mn,
stojí neznámá žena. Nevím, kdo je, ale myslím,

že má tvá mé sousedky. Musí ji míti. Proti ní

muž, blaseovaný lovk s francouzskou bradou.

Navléká jí svj prsten, ten drobný prstýnek

s krvavým granátem. Jak je všední ta její ma-

sitá ruka! Bez linií, bez pvabu. Civím na tu

ruku s prstenem a zdá se mi, že bych ji mohl

s rozkoší políbit. Ostatn, vždy jest píliš tuná,

bez linií.

Neznámá se bouliv zasmála. Mn? Ano,

jsem smšný chlap. Le to neškodí, pivo jest

chutné a slunce tak sálá . . . Pivírám oi, opru

hlavu nazpt a myslím si, že as více ubíhá.

Slyším hodiny nkolikrát bít. Poítám údery:

osm. Neznámá ješt sedí naproti mn, sama.

Zdá se mi, že se usmívá. Usmívám se

též. A stále hledím na ten prsten na její levé

ruce. Neznámá mne oslovila. Prosí, abych jí

ekl vztah illustrace satirického listu k politi-

ckým pomrm. Netla již novin dva msíce . . .
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Ach, Bože, moje oarování spadlo.

S Bohem, madame!

Jdu zpt do msta. Tony, má Tony pi-

jde ! Pinese vni v záhybech šatu, hudbu ve

svém kroku, pinese slunce na svých lících -

ale jak snesu její pátravý pohled? Co eknu
na její smích? eknu: hle moje srdce. Vezmi

je, nebu k nmu ukrutná. Pijdou mrazy a zima.

Vi, tyje nenecháš umít, mé srdce? Zaheješ

je dlaní a budeš je milovati, mé slabé srdce

Divadlo vychrlilo spoustu lidí, svítilny oza-

ují toiletty dam. Píliš bílé tváe, píliš vypoí-

taný úsmv. A píliš velká prázdnota uvnit.

Loudám se do sadu. Svtla ídnou v ulicích

a msíc karrikuje mé pohyby smšným stínem.

Ticho. Voda bassinu jemn šeptá, ze záhon
stoupá uvolnná vn, výdech, pára. Ticho.

Kouím cigarettu za cigarettou. Chodím, sním.

Znám její krok. Je v nm zvláštní rythmus.

Znám její dech. Je v nm horko mladé touhy.

Nejde.

ekám dále. Dvrný netopýr mi krátí dlouhou

chvíli. Hodiny bijí. Plnoc.

Nejde.

Pst! Slyším kroky, pružné ženské kroky.

Konen! pravím si radostn. To není ona.

Snad nevstka njaká.

A již pišla ke mn, vzala mne za ruku:

Poj, poj se mnou! — Na její levé ruce zaplál

prsten s rudou krpjí. Ah, v onom zahradním

restaurantu .... Ovinula mi ramena kol hrdla

a šeptala

:

Pjdeme spolu, vi?

Ta magická záe prstenu uspala mou duši.

Zakoktal jsem : Bojím se o své srdce. Váš
prsten píliš pálí. Bojím se o své srdce : mohlo
by shoet.

Zasmála se jako odpoledne v restaurantu.

A šli jsme. Vtiskl jsem si klobouk do oí, ze

zbablosti, ze studu ped Tony. A kouili jsme

oba cigaretty.

U míží vchodu jsme potkali dívku, plachou

a nejistou: Tony.

Ubohá Tony! Ubohé moje srdce. Tvá dla
by je lépe zahála . . . bez nebezpeí

J. PANUŠKA. VEER NA DDINCE BLÍZKO DIKANKY.



495 VOLNÉ SMRY 49G

Sarkasmus nálady.

Jak se chvly bojácn ty teky bludiek tam v lukách u splavu!

Trochu bázn vrhly ti do duše, bázn zachvním zkarrikované.

Odpus, já se usmál ti brutáln. Cítilas únavu,

jež tu explosí podchytla veškery rovnice dine?

Mozek chudák latinsky cviený postrádal naprosto logiky.

A jan tmavo táhlo se do dálky, jak modravé houštiny lesní.

Topole, te v mlze bezbarvé, byly v tom tušení milníky.

Bylo mi jako v tom román jemu, když umíti chce s ní.

Msíc svítil žlutými brýlemi a ty bludiky byly tak bázlivý.

Pro nás nejdou pošlapat zuiv — já se vám vysmívám, nicky!

Vždy nás bába jimi tak strašila. Inu moderní, vdecké kopivy . . .

Na je vda (je pec tak jímavá), než že nám bludiky vyloží pragmaticky?

Bh ví, co v nás zhoklo tak nádhern a jako shoelá svíka se rozteklo . . .

Ach, že snad už pec jsme tak moderní, že jsme bahny bludiky pekonali?

Ruka v konvulsi škubla ti najednou? Mysiilas na peklo?

Nešastná — to je pec neslušné! Oh to by se ti smáli!

JAN JUL. DROBNÝ.

Ruku podej mi.

Bu klidná. Ruku podej mi a na prsou

svých ležet nech mou hlavu tžce zatíženou,

a jako dovedeš být tiše trpící,

bu i mou tšící a shovívavou ženou.

To nad námi zas zasyel ten ostrý smích,

v tmách rozvíených kolem nás smích hysterický,

to do žil našich vstiknul zas ten žhoucí jed,

jenž chvíle samoty už otráví nám vždycky.

A my s tím vším se budem, dít, vždycky rvát,

takovou živou ranou v našem štstí chudém

to vždycky bude slepá touha závratná

a my tím vším a vždycky stejn trpt budem’.

Nejdražší sil)'' naše bude vyssávat,

ta velká touha zmuená a zapíraná

a celé naše mládí marné, bezplodné

jak dn podzimních bude smutná, pustá rána . . .

A po letech, až pomalu se sešeí

a s klidem starc minulost svou zanem chápat,

až zpltky po tom, co bylo, se ohlédnem
1 —

ach, jaký, duše, jaký jen to bude západ!?

KAREL B. HÁJEK.
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DV ŽENY. — NAPSAL V. OTO-
MAR. • (Pokraování.)

Povoz huí již daleko za ním. A kam zmizel

ten pes? Ah, te to krásn svítí! To byl roz-

košný blesk. Což, jak se zalilo všechno svtlem,

není to tam ped ním hbitov? Jist to je hbitov,

a tam pjde; je tam i Milouš a odpoine si u nho.
Jestli však to je nco jiného, njaká ze u sta-

vení, nebo u zahrady, pak se radji vrátí.

Ostatn prší. Spustilo se najednou a tee
jako se splavu. Má se brodit vodou a bloudit

ve tm? Pjde zas dom, ne že by se bál, ale

dost užil již krásy. Hle, jak nádhern blýská.

Kdysi . . . ale to je jist moc dávno, dokud byl

malým hochem, jak se bál bouky! Klekal u svíce

a modlil se s ostatními o závod. A ješt ped
nkolika lety se zachvl, když mluvilo se, že

bude válka. Jak, umití ve kvetu mládí? Také

slyšel a etl o tch, co odešli dobrovoln. A vždycky

jej obešla hrza. A dnes? O jen a bije ten blesk!

Tak najednou vidl se studentem ve druhé

tíd, jak sbírá na jae kvtiny v lese. A tu pe-
kvapila jej bouka. Jak uhánl dom ! Kvtiny
byly dílem ztraceny, dílem znieny ... A tžká
hndá, žlutá a ohnivá mrana div se mu ne-

snesla na hlavu. Jako ohromné koráby plula

nizounko nad zemí.

Taková drobná, nepatrná vzpomínka, ale šla

až do srdce. K emu byly ty všechny nadje?
Pro ostatn jej vychovali v nadjích?

I doma, i ve škole, i ve svt — samé jalové

názory a žádné vychování. Zdali pak jediný

lovk mu ekl: Ty, neboj se nieho! Neboj se

Jí! Miluj pouze Ji, nebo Ona je žena.

Prach na silnici balí se v koule a jde se ím
dále tím he.

Konen zase je v mst a v oknech ješt za

záclonami jsou svtla.

Dešové kapky pleskají po chodnících a po

zdech a ve žlabech to zvoní. Voda spláchla též

lidi z ulic a prach ze vzduchu. Jde se tak dobe
a dýchá se lehko.

Ano, mlo to všechno být jiné. Jeho mládí

tak pišlo mu blízko. Jako by to bylo vera,

vidí se dobe.

A když se dívá

na tu cestu, kudy
se dal, hle: do-

cela vedle je n-
jaká pšinka; kus

jde stejným sm-
rem, a tu najed-

nou málo, ma-

linko se odchy-

luje, že to není

ani pozorovati.

A než se nad-
ješ, jsi daleko od

ní, jdeš si svou

cestou a jsi pak

ztracen.

Kdyby se tak

mohl lovk zas

vrátit. Kdyby se

mohl poopravit.

Kdyby mu bylo

co plátno pokání

a lítost. Ale nic

to není plátno a

zpátky víc nelze.

Život se mí
jen tím, co lovk
miloval a nená-

vidl.

Kdyby byl místo pošetilých lásek uvil hlasu

své duše, byl by také jinak dopadl. Tenkráte ve

trnácti letech se mu zdálo, že nebude mít žádnou
ženu rád. A v šestnácti blouznil o veliké Lásce

;

nevil, že by se našla zde na zemi ta, kterou

by mohl milovat. A když v aleji — stávalo se

to nkdy ráno — ml potkat njakou svou

známou, vždy srdce mu bilo výstražn v prsou

!

To není ona, ta pravá. V noci se mu zdálo

o pekrásných ženách a v tomto hloupém mst
pak žádná se mu více nezalíbila. Potom však

v3U'ostl z tch mladistvých nerozum (tak je

odsoudil!) a namluvil si lásku k jedné z nich,

o které si myslil, že je nejhezí. A tak se zpro-

nevil milence své duše, nesmrtelné Jí, která

jej co nejdív si vezme — —
Podíval se do svých oken. Byl v ulici, kde

bydlil. V komnat ili hoelo svtlo. Ona se

NS

K. L. KLUSÁEK.
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modli! zvolal a závist a bolest bodly jej u srdce.

Jest asi dobe tm, kteí se modlí.

Sám, vzpomenul, zde v tch oknech kdys

díval se ku hvzdám a duše jeho stoupala k vý-

šinám. To bylo ped svatbou. Ale dnes nelze

víc. A jestliže jednou pijde ped nj, ped svého

Pána, nepjde k nmu, jako vinník jde k soudci.

Pedstoupí hrdý ped jeho tvá a ekne mu:

Vidíš mne takového, jakým jsi mne uinil. A co

jsi ze mne uinil! Naházel jsi jiskry v mé
práchnivé tlo a nechal jsi je vzejiti v požár.

Mohl jsi mne uinit moudrým a dobrým a do-

konalým. Mohl jsi založiti cnosti v mé duši

KAREL ŠPILLAR. SK1ZZA.

a vidl bys, jak byl bych asem stal se svátým.

Byl jsem však lovkem, jako jsou jiní a v tom

je má pýcha. Pyšný jest Prométheus, nebo on

se nebojí blesku!

Tu pohlédl k nebi, kde umíraly svtelné záe.

I pestalo pršet a ptal se, má-li jít dom. Pjdu,
pravil si v náhlém vnuknutí a vstoupil do vchodu.

Nahoe v pokoji ucítil svíci; byl to kou
z hromniky, kterou zhasili díve, než dohoela.

A tento zápach pinesl mu dojmy hbitova, hrobu

a pochování. Nco protivného dotklo se jej v této

umrlí síni.

I pišel k oknu a rozevel je dokoán.

Jedna z posledních nocí letních, kdy

vlastn zaíná podzim, chladná po pe-
stálém dešti, tichá a vlhká, zavanula mu
v obliej.

A zárove ozvalo se z dálky troubení

vojáka. Smutné a táhlé to volání k odpo-

inku táslo se vzduchem a ve dlouhých

vlnách padalo k zemi.

Jaká to velká, dojemná píse, ekl si

Václav.

Vojáci, kteí jdou spát. Vojáci, kteí

se zapsali smrti. A spánek obraz je smrti.

A vojáci jsou hrdiny smrti, že se nebojí

Jí. To jejich síla a velkost. O kdyby byli

tak silni a velicí, jako jest on.

Ale jdou spát vojáci a nad nimi ve

snu sklání se milenky zjev. Zdá se jim

o rodiích a domovu. Zdá se jim o ve-

selí a svt je láká a svt je drží . . .

A nikomu z nich se nechce zemít a

všichni tak rádi zde žijí. Vojáci, kteí

máte mít v ele stín Její, a v oích Její

zá, vy nemžete v skutku hrdiny být.

Mladí jste píliš a mládí, mládí — —
Vzdech opravdu, tžký vzdech

dral se mu z prsou.

A píse doznla; i zavel okno.

Ve vedlejším pokoji bylo slyšeti

kroky. To byla ili. Tak bude pechá-

zeti celou noc. Pro ji jen uinil tak ne-

šastnou? Mohla mít jiného muže a mohla

se mít lip. Ale snad i h, kdo to ví.

Pokril rameny a šel spát. Než usnul,

slyšel hukot vlak a volání píšal
;
a to

mu pipamatovalo Vilmu. Pak usnul.
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asn ráno vstal a vyšel si na procházku.

Hle slunce, které jindy se na usmívalo a hla-

dilo jej svými paprsky, dnes vynoilo se z oblak

a dýmu jako krvavá rána. Tak se niti a kvasí

botest ... A divil se, jak mohou ptáci zpívat,

jak mže svt se ješt radovat. Ono to klame,

íkal si, chod parkem. A ranní vzduch jej ovíval,

rosa byla na tráv i na vtvích. Chodil tak sám

chladu a tichu. A jak to bylo o svatb? Bílá

ili a erná Vilma. A dnes ili má erné šaty

a Vilma chodí ve svtlých. Má bílý klobouek.

Zda je tu nkde? Pro nho tu nic není. Ty
hymny varhan, to nadšení nastrojených lidí a py-

šných žen, ta radost ze života, ty díky za to,

že žijem, to vdomí síly a budoucnosti ... co

je to pro nj ?

J. HOLUB.

a najednou zaznly zvony. Veliké, mocné hlaho-

lení rozneslo se kol nho. Což má celá píroda

vdt, že je den Pán? Snad abych šel do ko-

stela ?

Nešel však dovnit. Podíval se jen otevenými

dvemi. Veliký svit oken tásl se v modravém
koui a lid zpíval a varhany hrály. Bylo mu
najednou divno zde, v tomto míst, kde ml
svatbu a kam nikdy nechodil. Ano, v parných

letních odpoledních tak asto zatoužil po kostelním

V LET.

A tžkým krokem ubíral se domu.

Když bylo odpoledne, vzpomnl si, jak trávil

jako student letní nedle kdes v pírod, raduje

se taktéž ze života a svobody. Nyní je konec.

Nezbývá, než urovnat, úty; napsati záv. Co
je komu po tom, jak žil? A co odkáže: Cíli n-
jakému dobrému lovku; znovu se vdá a —
mj se dobe. Život jeho pro nikoho víc nemá
ceny. Ale je jedno, co nemže penechat nikomu

a co si vezme s sebou. Je to nkolik dopis,
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které mu psala Vilma. Vzal je do rukou a pro-

bíral a srovnal dle datum. Nebylo v nich ani

slvka o lásce a pece byly mu nade vše drahý,

nebo dýchaly mu teplým srdcem do tváe. Ach

ano, srdce

!

Což není mu líto vlastního srdce?

Vždy i srdce vrahovo chce žít, a nikdo nemá
práva stišit jeho tlukot, nebo ono nevraždilo.

Ale jeho srdce? íká mu, aby jí psal a ješt

jednou s ní mluvil. Nuže bude Vilm psát a bude

s ní mluvit, nez bude konec. Ale nemohl zaít,

protože nco strašného a velkého najednou vy-

vstalo ped ním. Smrtelná úzkost jej zasáhla

a v oích se mu zatmlo. Cítil, že jej opouštjí

síly a v náhlé hrze vstal a šel k matce. »Mj
Bože, co je ti?« zvolala tato starostliv a sevela

jej ve své objetí chvjnýma, suchýma rukama.

On jí však neodvtil, keovit ji sevel a celé

jeho tlo najednou zatáslo se v bolestném a n-
mém plái. (Píšt konec).

Stmívalo se.

lN.dysi — Veer mlhavý byl,

vhroužen bjd jsem v bolné snní,

cítil jsem kol smutku chvní,

smutku, jenž se v srdce vryl.

A tu bolest v nitru zela,

schvátila mne skoro zcela,

a já dosud v srdci slyším

zoufalý ten kvil.

Tušila to.

Hc.olubinko nepla,

pesta, smj se trochu!

— Zapadlo mi všecko,

umru také hochu !

Zapadlo to — asi

!

Nechej ale bolu

:

do hrobu-li pjdeš,

pjdeme tam spolu .

A než zrálo léto,

v léto polední

umela a s ní mj
úsmv poslední.

VZKVETLY FIALKY.

TPy dala jsi mi prsten svj,

víš, tak malý byl —
Mn bylo tebe líto tak

:

vždy jsi žadonil . . .

A dala jsi mi úsmvy
když mne svíral žal —

To kdybys ml být samoten

abys neplakal . . .

A dala jsi mi nhy pal;

sladký se mi zdál —
To musila jsem pro štstí,

kterým ty jsi plál . . .

A co bys potom dlala,

kdybych umel snad? —
Tu plakala bych jako ty,

žes mi, kvete, svád . . .
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Smutná byla.

Hlavinko má rusá,

pro ty jsi se bála?

Poád jenom truchlíš,

jindy jsi se smála,

poád jsi tak smutná.

ekni co t bolí?

Vidíš hochu? Tamhle!

Mlha na tom poli?

To t poád straší ?

Ne — Víš — Pipadá mi

jak smrt ve rubáši

kdyby šla za námi . . .

Svoboden.

Lid v sluch mi houká svobodu.

Kdo svobodnjší než já jsem?

Když víno piju, pro vodu

dav chodí se džbánem !

A vzpnu-li kídlo výš a dál,

tu lid se válí v klínu žen . . .

Já ether mám, lid poutá sval :

Kdo víc je svoboden?

L. ARLETH.

M. ALEŠ.

Trudné doby.

Jsou trudné v žití doby

a chvíle zoufání,

kdy litých bouí zloby

ti bijí do skrání,

kdy hokost smutnou duši

ti bolným chvním kruší

a štstí v dálce hrany

ti navždy vyzvání.

—

Jsou trudné doby v žití,

kdy divých vášní vzdor

a cit vlnobití

v tvé duši vede spor —
kdy hnv ti v žilách víí

a kletby na rtéch hýí,

jak boue když se vzteká

ve klínu tmavých hor.

Však nejvtším je bolem

a nejvtším je zlem,

když prázdno cítíš kolem

a temno v nitru svém -

když spleen a beznadje

ti pustou duší chvje

a bez tchy a lásky

když kráíš životem. J. PATRNÝ.
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PABRKY. — NAPSAL J. KAFKA.*)

' Matka mi pipjala brašnu na záda

a ekla: » Jdi hezky.

«

Ty cesty ze školy a do školy! Musil jsem

jít dobe pl hodiny, nejdív hezkou lesní cestou,

pak polem podle potoka, jenž se ploužil bla-

touchy. Kolem stromku se svátým obrázkem,

osamlého, zmrzaeného tím, že dolní vtve ml
osekány a jen nejhoejší ponechány. Kolem žita,

které pesahovalo mne o hlavu a kam jsem si

obas skoil pro chrpu — Rád bych ješt jednou

šel tou cestou. Na té cest se také rodily skoro

všecky moje dtské sny.

Tu loku, co plave na našem rybníce, o mnoho
zvtším, udlám tam pokoje, kajuty, jak jsem

ítal v Robinsonovi. Odvedu tam Maenku (má

*) Viz sešit 8.

sestenka), nkudy (nestaral jsem se kudy) do-

stáném se na njakou eku a tamtudy poplavem

do moe. Ona se bude bát a plakat, ale já se

rozhnvám a eknu: — tu nevdl jsem co —
Ona mne bude prosit a já jí odpustím a obejmu

ji a políbím.

Pamatuji se jasn na pízvuk, který dopro-

vázel tuto poslední myšlénku. Nebyl zrovna tak

dtsky istý.

Jednou, až vyrostu, vstanu, vyženu všecky

Nmce z Cech, pak vynajdu njaký prášek, kterým

posypu hranice. Jak je posypu, vyrostou skály

až k slunci. Nikdo je nepeleze. Já ale

koupím ty lesy u nás, dokola posypu práškem,

ty hradby zas vyrostou, rozlouím se se všemi

a odejdu za ty hradby a tam budu s našimi

žít. — Rudou mne prosit, abych u nich zstal,

ale nezstanu. —
Z prvních dn na studiích mám malou hrstku

ostrých zlomkovitých dojm. V mst mi koupili

F. B. DOUBEK. PO KOUPÁNÍ.



509 VOLNÉ SMRY 510

také kalamá a lahviku inkoustu, a tu se pama-

tuji, že jsem se tšil, jak si ten istý sklenný

kalamá na erném devném talíku naplním.

Tak jsem byl už ne-

dokavý, že jsem si

pál trochu, aby už

šastn jeli, a také když

mne doprovodili do

našeho studentského

pokoje, kde mne uví-

tali moji spolubydlící

— tertián jadrným, na

zdar a upímným stisk-

nutím ruky
,

mladší,

nováek jako já, se

zaervenal a nco za-

šeptal — zaal jsem

nalévat. Nešlo to. Osle-

pily mne slzy a ruka

se tásla.

»Doprovodím vás.«

Velmi málo kdy po-

cítil jsem víc štstí

než na tomto kousku

cesty. »Ažzamýto!«,
žadonil jsem.

Ješt ten den na-

veer šli jsme všichni

ti za msto. Mladší

mj spolubydlící velmi

dovedn srážel mezi

chzí kloboukem slívy

se strom, tertián šel

dstojn. Nepromluvil

jsem, od rozechvní a

pláe bylo mi chladno,

kril jsem se do svého

svrchníku píjemn
omámen novým oko-

lím a poslouchaje na

polovic, co povídají.

Veer prohlíželi jsme

si nové školní knihy, J - PEKAREK.

žvatlali a šli dost pozd
spát. Stulil jsem se ke zdi a chtl zalett my-

šlénkami dom, ale obrazy nové byly tak silné,

že co chvíli vskakovaly do mých vzpomínek.

Cizí tikot hodin, kroky a drkot voz na ulici

dávaly mým myšlénkám neznámý pízvuk. Už
jsem usínal, když napadlo mi, že jsem se ne-

modlil. Vzchopil jsem se na kolénka, jež kle-

sala ospalostí, a sepjal

ruce. Už dávno nevím

co jsem se to modlil.

Taktéž modlitbou to

mnoho nebylo; ale jak

mi bylo, nezapomenu
nikdy. Pak bylo mi,

jako bych ml jít dát

dobrou noc; vyhrkly

mi slzy, a v slzách

tch jsem usnul. —
Ulice, kudy jsem

chodil do školy, na

jednom míst byla ote-

vena do polí. Tam-
tudy bylo vidt kopec

s vížkou už už mizící

mezi stromy vyrsta-

jícími celý zarostlý,

dýmající z rána mlhami

a v pohádkové kráse

na veer, když slunce

ídkým hebenem jeho

posílalo poslední šlehy.

asto jsem si tam po-

stál. Tam za T—em ;

tam nkde, tam jest

doma.

N. je hezké msto
s krásným okolím. Zda

vedle student, pro-

fessor a filistr jest

tam ješt jeden infe-

riornjší stav, nevím.

Také tžko íci, co

Heine tím ošklivým

lovem myslí
;

kdyby

se tam snad ml jed-

nou obdobný stav se-

Sl UDIE. stavit, myslil bych, aby

se sáhlo ku prvním

dvma tídám. Naši uitelé ! Asi tyry milé,

úcty hodné hlavy; jeden z nich ml na mne ani

nevda, velký vliv. Ale divná vc! Reknu-li

»moji bývalí uitelé« nikdy nenapadnou mi tito.
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Vždy jen pebhnou kukátkem mé pamti ti páni

sprosoucí, naivní chudinky, a — Satira nám
stroskotala; neddí nám. O nem kloudnjším.

Když v prim pro mne den ped Štdrým
dnem poslali, byl jsem radostí nadobro blázen.

Po nos v šátcích a kožichu zabalen, sledoval jsem

útk telegrafních tyí a osnžených strom. Nic

jsem jasn nevidl, nic jasn neslyšel, ale všecko

se na mne smálo. Bylo tma, když jsme pijeli.

U nás svítili. V oknech byl narovnán mech a na

nm v adách jablka.

Doma! Doma! Bylo mi dost divno, že moje

postýlka z ložnice se ztratila, ale vdomí, že

budu spávat naproti, ve studentském, mne usmí-

ilo. Na Štdrý den dopoledne vozil jsem se na

sákách se strán dol. Vyítal jsem si sice, že

te už budu musit toho nechat, že na mne se

to nehodí, ale bylo tak hezky, ani mráku, a jak

pkný površek!

Veer jsem dostal ^>Babiku«, jak jsem si

pával. Jen to mi trochu vadilo, že všickni njak
mnoho si mne všímají, že stranou mne pozorují,

že jsou víc laskaví než bývali, když jsem byl

stále doma, a v tom mi bylo nevolno. —
V tertii bydlil jsem s dvma staršími hochy:

sextánem a kvintánem. Pijdou vci, o kterých

mluvím dost nerad. Až do fertie byl jsem i my-

šlénkami ist. Dít. Bylo mi první den úzko

v cizím byt mezi cizími, sedl jsem tiše na

kufru u kamen a trochu vzpomínal, trochu po-

zoroval nové okolí. V kufru jako by bylo za-

veno kus domova. Když jsem si na kufr sedl,

bylo mi hned útulnji. Matka sama všecko

tam srovnala, vespod vložila sl s kouskem
chleba v papíru obvázaném ervenou nití a na

víku uvnit byla Madonna Boleslavská se slovy

pipsanými na kraji: Bh Ti žehnej a zsta
nám hodný.

Hoši se o nem radili, pak zkoumav n-
kolikrát na mne pohlédli.

»Prosím vás, nedošel byste nám pro ciga-

retty?« Neekl jsem nic, vzal peníze a šel. Ale

cestou jsem se zlobil a na hlas si vykládal, že

vlastn jsem nemusil chodit nikam.

»I to jste pinesl uherky !« asto se v my-

šlénkách vracím k tm hochm, kteí nevdomky
zaplavili dtskou duši prvním kalem. Že to kal

byl, cítím a nedám si vymluvit. A pec byli to

dobí hoši a mli mne rádi. Hned první den

zahájili spolu hmotn pátelství, a se ped tím

nikdy nevidli. Bylo mi milé, že jsem trochu

stranou a že se do mne mnoho nemluví. Když

jsme ulehli, ješt dlouho hovoili. Studenti mají

dv karakteristika : snahu, býti obhroublým a zá-

libu v kluzkostech. I kteí se tomu vzpírají,

podléhají asto ze snahy, mluviti tak, aby se to

líbilo ostatním. Vynalézaví jsou zvláš v druhém.

Mrana hloupých vtip padnou denn na toto

thema, a ostuda je, býti »neviátkem«, jak íkají

mladší, »mládencem« nebo ím ješt dle starších

a nedlati takových vtip, nebo docela zacpávati

si uši jako Aljoša Karamazov.

»Zítra ti povím nco z pražských tch —
rozumíš ?« volal Lang, kvintán.

»Ale zani te, není mi do spaní.«

»Ne, nechci k vli Iv, nechci ho kazit.

«

»A se ostílí !«

»Ne, to nejde.

«

»Ale vždy spí.«

Ani jsem se neozval a byl jsem opravdu

zvdavý.

»Teda to zabalím.

«

Vyposlouchal jsem to vše a zmítal jsem sebou

ješt, když už dávno spali. Nerozuml jsem

hlavnímu vtipu, ale práv to tajemné, nedopo-

vdné mne vyzývalo. Pozdji jednou, když už

jsem byl se vším obeznámen, ekl jsem jim, že

jsem tenkrát nespal, že slyšel jsem a rozuml

všemu, že už dávno ty vci znám. Pro jsem

to poslední pilhal, nevím.

Dokonáno.

í^a lesy padla mlha šedá

a k zemi, žluté ve listí,

to chladný vítr v tanci zvedá,

jim v poskok proutí zasviští.

Zaskípla pila na pasece,

tam starý dub; ó smutný zjev!

slyš! šeptem sosna sosn vece:

dub dosloužil již — na rakev.
STELLA
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Richard helly: — drobné
prosy.

VIDNÍ.

Pešlo kolem mne již mnoho zástupu
;
zvíily

prach šedé, nekonené silnice, po které kráely

dále a vzdalu-

jíce se ode mne
stávaly se stále

menší, až sply-

nuly v jedno

s mlhou, která

se válela v dáli.

První z nich

šli loudav, jako by

nohy jejich byly se-

pjaty a jejich vodnaté,

bezvýrazné oi hledly

k zemi, jako by se t-

šily prachu, který se

kouil z pod jejich po-

dešví.

A všichni, jako po-

sedlí, vypukali chví-

lemi v divoký smích,

který jim náhle pe-

rvaly slzy trysknuvší z oí; vidl jsem v jejich

adách smáti se mnohé, zatím co jejich soudruzi

nechali padati slzy do suchého prachu cesty.

Jedno nedovedl jsem u nich pochopiti, ne-

vidl jsem nikde na cest, kudy oni šli, nieho,

co by mohlo vzbuditi výbuchy smíchu, ani co

by je nutilo k plái.

A tak mezi tím, co ztráceli a menšili se v dáli,

zdáli se mi býti automaty, které ídil kdosi, jehož

jsem nespatil.

Pak pišli jiní; spozoroval jsem je, když byli

už blízko mne; upozornili mnna sebe temným,

neuritým šelestem svých rt, z nichž každé se

snažily vydávati zvuky silnjší než ony souse-

dovy a nkolik slov podailo se mi zachytiti:

»Bh!« »Allah!« »Buddha!«

Jejich hlavy byly vzpímeny, hledli nahoru,

k nebi, kde bylo zíti nco bílých oblák a je-

jich oi byly pipoutány k modru, které je okou-

zlovalo.

Šli tak, aniž by si všímali toho, co se dje

kolem nich a chvílemi objevily se nad jejich

hlavami sepjaté ruce, dlouhé a žilnaté.

Ku podivu, že i oni se menšili pi tom, jak

odcházeli v dáli, až splynuli v neuritý chomá,
nad njž bylo vidti vyniknouti obas nkolikeré

paže. A tetí hlouek, menší obou druhých, pi-

cházel blíže ryt-

mem pomalé pí-

sn. Vidl jsem

tam též mnohé

s oima pono-

enýma do mlhy

ped nimi a ko-

lem nich a v tch

oích jsem etl mnoho
otázek.

Jeden z nich, s kro-

kem pevným a hrdým
a chorobn žlutavou

tváí deklamoval hla-

sit o budoucnu duší,

zatím co druzí krili

nevrecky rameny.

A jiného, kráel

zcela vzadu
,

slyšel

jsem naíkati nad tím,

že po celé cest není jediné kvtiny a že v celém

zástupu nenašel pítele.

Tak pešli všichni a já osamotnšl s oblaky

prachu, který pozvedli svýma nohama a nepe-

konatelný stesk usadil se mi v duši.

SEN.

Zjevil se mi nedávno ve snu. Byl to on,

vím to zcela urit. Poznal jsem jej po výrazu

jeho tváe, který si odnášel s sebou a který se

nikterak nezmnil.

Pamatuji se, co všecko etl jsem v onom

výrazu, když jsem stál u nho umírajícího; jeho

radost, že konen odchází, jeho nžný, žehna-

jící pohled té, která stála tehdy vedle mne, a jeden

pohled pro mne, který mi pravil, že pochopil

v té chvíli všecko, co díve nedovedl pochopiti.

Pijal jsem píliš za svj ten pohled, než aby

mi mohl z duše vymizeti a onehdy zel jsem jej

V. PREISSIG.
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po dlouhé dob opt. Pišel

ke mn v dob, kdy slabá

horeka upoutala mne na

lžko, snad chtl pedzv-
dti, pijdu-li také brzo za

ním.

Vidl jsem u nho však

ješt nco jiného, hlubokou

otázku ve svtlých jeho

oích, které upel na mne.

Bylo mi po nkolik dní

hádankou, co mínil tímto

pohledem, který se tásl

na mých rtech.

Odešel tenkráte smut-

njší než pišel, nejspíše tím,

že nedovedl jsem mu íci,

co chtl zvdti ode mne.

Neml jsem dosti síly

zeptati se ho pímo, nco
zadrhlo mi hrdlo, že nemohl

jsem promluvili.

Nyní vím vše

!

0Ir;,

.

Ptal se asi po té, která

stála se mnou u jeho lžka
a celovala jeho tváe, do-

kud je neopustila poslední

kapka teplé krve.

Nezapomnl na ni ješt

a touha zvdti její osud

pivedla jej bezpochyby ke

mn.
Je dobe, že jsem mu

tenkráte dobe nerozuml,

i byl bych mu mohl snad

vyprávti, že je mi nyní

práv tím, ím bývala kdysi

jemu ?

!

Byl mým jediným pítelem, a myslím, že by

mi pece nedovedl odpustiti.

Nevím sám, jak se mi stala tak drahou.

Jednou, když plakala pi vzpomínce na toho,

který ji nedávno opustil, zulíbal jsem její po

tvái se inoucí slzy a ona se nevzpírala.

A od té doby byli jsme svoji, nechali jsme

klidn ležeti toho, jehož odchod nás spojil a ko-

chali se ve snech plného štstí.

F. B. DOUBEK.

. .... ~»aiV

STUDIE.

Jen nkdy se zachmuila, pochopil jsem pro
a hledl ji vždy uklidnití.

Žili jsme tak, až pišel on ke mn.
Neodvážil jsem se v prvních dnech po oné

noci sviti se jí tím, že jsem jej vidl, nechtje

vyvolávati v ní sotva zdímlých vzpomínek.

Nedovedl jsem však pece smleti toho ped
ní. ekl jsem jí vše rázem a ku podivu, slzy,

které jsem oekával, se neobjevily.
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Pozvedla jenom hlavu ke mn a ekla :

»Vím, byl by šasten, kdyby nás vidl, ml
m píliš rád, než aby mi mohl závidti moje

štstí!*

Pekonala mne tím, a já ekám každé noci,

že on pijde opt a já mu budu vyprávti o naší

lásce a o její dve v nj.

PO LETECH!

Ty ! Emilo ! Tys tenkráte

Ne, nechci tomu vit!
Vím dobe, že

jsem sedl v no-

hou Tvého lžka
a chvílemi celo-

val Tvou] ruku,

která byla tak

chladná a bledá,

zatím co Ty si

stihala svým pla-

chým pohledem

— víš, tím po-

hledem, kterýž

jsem ml u Tebe

rád — tahy mé
tváe.

Vpíjela si je

asi do sebe, cht-

jíc je vykouzliti

až zaveš oi a

objeví se Ti stálá

tma.

Necítil jsem

tenkráte žádného

zármutku že mne
opustíš brzy, spí-

še teplo zvláštní

rozkoše proudilo

mnou, když jsem

hledl na Tvou
nemocn bílou

ple obnažených

rukou.

Bylo dusno

v pokoji, jehož

okna byla uza-

vena a za nastalé tmy zdálo se mi, že nejsme

více spolu sami
;
každým pohybem své ruky

narážel jsem na nco nepoznatelného a ped
zrakem pohybovalo se mi šero pokoje a bralo

na se tvar postav, z nichž vál podivný chlad.

Nevím, jak skonil onen den
;
myslím, že jsem

odcházel od Tebe v bezvdomí; zpit tím, že jsem

T m_l celý den tak blízko a omámen Smrtí,

která si hovla v pórech Tvé pleti.

Druhého dne ekli mi, že Tvj stav se zlepšil

;

nepotšili mne tím však nikterak.

Cítil jsem dobe, že v uplynulých dnech bylo

mé štstí píliš

úplné než aby

mohlo býti stup-

ováno a po n-
kolik nocí snil

jsem o tom, jak

bude krásné, až

kleeti budu u

Tvého nehýb -

ného tla a lí-

bati, bez ustání

líbati Tvoji stu-

denou líc.

Byl bych asi

tenkráte plakal

a já chtl po-

znati slzy tako-

vého druhu.

Mli pravdu,

že minula nej-

horší doba Tvé

nemoce
;
Tys ne-

ležela více tak

klidná na svém

lžku a vypro-

stila jsi mírn
svoji ruku z mé,

když tiskl jsem

jí píliš dlouho.

A od onoho

dne s každou

dávkou zdraví

pibývalo Ti pís-

snosti a uzave-

nosti vi mn,

m la

Z VÝSTAVY ARCHITEKTURY A INŽENÝRSTVÍ.

J. KASTNER. DETAIL FASADY.
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aniž já dovedl pochopiti pro, až jednoho dne

nechala’s mne na mé otázky bez odpovdi.

Rozešli jsme se tak a nevidli se dlouho, až

onehdy potkali jsme se spolu.

Naše zraky hledly na sebe však tak cize,

že nevím doposud, že’s to byla Ty a nabývám

pesvdení, že má Emila umela tenkráte sku-

ten a že potkal jsem ženu mi docela cizí.

VDK SAMOTY.

Onehdy divily se veliké lesy spativše mne
samotného a já nevdl sám jak to možno, že

ona není více po mém boku.

Pravda, den ped tím neslyšel jsem více šepot

jejích rtu a nerozuml pohledu jejího oka; ne-

nauil mne nikdo ei mrtvých

!

Ale ten den uprchl rychle, rychleji ješt než

jsem se nadál a já bloudil druhého dne místy,

která byla uvykla vidti nás vždy oba a která

nechápala, pro pišel jsem samoten.

Nebe nade mnou poalo již šedivti a já ekal

stále a utváel si z mlh, které se ploužily po-

malu zemí a obalovaly mohutné kmeny strom,

její vzdušnou postavu a nechával ji pichazeti

k sob, do mé náruí.

Bujné vtry nepály mi té tchy a s potupným
chechtem rozhánly vzdušné obrazy budované
mnou takovou láskou a rozkoší.

Pozdji, když vyšla tma z houštin dle cest

a opanovala celý kraj, usedl jsem na kámen po-

krytý mechem a ekal; stále ješt ekal.

Domníval jsem se, že její vle bude silnjší

než vle starého Osudu a že její láska pemže
vše, co se postavilo mezi nás!

A nedokal jsem se pedce ! Nemohla pijíti ?

!

Li pišla v kraje, v kterých se snadno zapo-

míná?' Nic neukojilo mých otázek, ani noc, která

pišla stejn nádherná jako v dobách, kdy nás

vídávala oba; ani ztrnulý klid, tak velebný a

pro mne tak hrozný jako klid té, která mne
opustila. — — —

Chodil jsem každodenn na tato místa a ekal
trpliv jejího návratu, až as uprchlý od oné
doby nauil mne zapomenouti na ni a já ne-

miloval onen kraj více pro nadje, které mi dá-

valy tušiti její pítomnost’, ale pro zamlklá ticha

dlouhých, ponurých nocí a pro tajemné hudby
vtr v listech omšelých strom.

Písn v duši.

P)nes blahý osud k snivé skráni

ti svží vnce pipíná

jde jaro kolem v libém vláni

a rže dští ti do klína,

zpv skivan ti k snním zvoní,

jas zlunce v tvá ti zlato roní

a smavá láska mladou duši

ti bounou slastí jemn kruší.

Rei co je štstí? — V náhlé tísni

ti zvlní nitro mocný vzlet,

roj z duše v ráz ti vzlítné písní

a rozvane se v širý svt.

Pak pijde zima z šeré dáli,

kol zavlá zlehka skrání tvých,

sn šastných kvt ti mrazem spálí

a v hru ti schvje chlad a sníh.

Zíš jak se v bezdnou propast ítí

co dív jsi doufal v mladém žití

a do duše ti bojem zdrané

jen zoufání a temno vane.

Rci co je život? — V smutné hrudi

ti zachví náhle stesk a žal,

slok truchlých ad ti na rtech zbudí

a letí s nimi v ší i dál.

Jsou písn vlny v širém moi,

co k dálným behm poutí jdou,

dnes barvy duch v nich jasn hoí
a hudbu šumí blouznivou —
Než náhle pijde boue divá,

svist pn a vtr v sluch ti lká,

to v písních váše hmí a zpívá

a hoe v duši básníka. .T. PATRNY.



521 VOLNÉ SMRY 522

ZPRÁVY UMLECKÉ.

— Malí LUDK MÁROLD na výstav v Berlín obdržel

malou zlatou medailli.

— Rektorem akademie výtvarných umní pro píští školní

rok zvolen a jmenován prof. MAX PIRNER.

— Na c. k. akademii výtvarných umní v Praze obsa-

zeno místo uitele kreslení ve škole pípravné p. GODOU
ROUBALÍKEM. Tím vyerpána pro úad professorský ada
vrstevník, kteí inn se súastnili konkurence na výzdobu

Národního divadla, — jen mistr Aleš — zbyl jediný bez

honorovaného atributu.

— V posledním ísle francouzs. asopisu L’art et Déco-

ration pináší francouzský kritik W. Ritter stát o umleckých

výstavách vídeských, kdež uveejuje vyobrazení Bílkova

»PODOBENSTVÍ« (Viz V. Smry II. 175.— 176.) pinášeje

o práci jeho úsudek, v nmž srovnává jej s francouzským

sochaem Rodinem.

VÝSTAVY.

VÝSTAVA ARCHITEKTURY A INŽENÝRSTVÍ.

O kuráž a trochu dobré vle nebylo u nás nikdy

nouze. A nebylo ani na výstav architektury a inženýrství',

zvlášt bylo-Ii jí neobyejn mnoho potebí i vzhledem ku

krátké dob, v níž mla tato býti provedena i vzhledem

k okolnosti, že vystídala výstavu jubilejní výstava náro-

dopisná, jež ob tšily se pízni všeobecné, první jako novum,

druhá pro zájem ist národní; ob uspokojovaly mrou
nejvyšší jednak proto, že nebylo práv mítka ze dn mi-

nulých, jednak že zmínný interres na nich ani nepipouštl

ostejší jakési kritiky — ob pedchozí výstavy byly naší

chloubou, našimi miláky, nad jichž chybami rádi pimhu-

ovali jsme oi, jen když jsme vidli, jak mohutn v celku

psobí, jen když slyšeli jsme jásavé nadšení poprvé nad

zdatností domácího prmyslu a umní, podruhé nad široce

rozvinutým obrazem bytu širých kraj eskoslovanských.

Poadatelé tetí, nynjší výstavy zajisté vdli dobe, že jim

nebudou nápomocny ethické moment}' výstav pedešlých -

proto mluvíme o kuráži; — bylo jim tedy hledati a obto-

vati dobrou vli.

Zda našli ji a obtovali v míe nejhojnjší i zda ji se-

hnali jen trochu, shledáme po krátké procházce výstavou'

Ctihodnou branou
, jíž jako starou

,
dobrou známou

pozdravujeme od roku 1891. vstupujeme na nemén dobe
známé prostranství ped prmyslovým, pozdji národopisným

a nyní snad architektonickým (?) palácem. — Rozhlížíme se

dychtiví po novotách : V právo, v levo opt staí známí

:

rozkošné renesanní stavbiky administrace a pošty, pak

úmrné vážné zdi budovy retrospektivní a vystavy umlecké
— cožpak tady nic? — — No, lovk by o novotu zakopl

a nevidí, pes to, že bl nového štuku v slunením jasu jen

do oí píchá: zde pi zvýšeném vstupu vysoké zábradlí

s odpoívadly a hermami, níže po kraji svží zelené louky

ady váz, ukonené tymi v zem zaboenými pilony-kande-

lábry
;
na význaném míst, kde druhdy strml podstavec po-

mníku Jiíkova, dnes krí se pavillon firmy pro výrobu um-
lého mramoru (Mascha, Hrza a Rosenberg), pi bocích

paláce pak táhnou se devné pavillonky kavárenské. To
vše, co jako novotinu v tchto místech jste shledali. — Jdme
dále shlédnout celé prostranství : v právo v levo opt dobe
známé restauraní budovy, to tam v právo na míst zícenin

Kokoína je nová budova panoramatu »Bitva u Lipan-, n.o
výše velice provisorn poízená pístavba k bývalému pa-

villonu živnostenské banky, urená za strojovnu, za samým
palácem prmyslovým ada nevzhledných klen pro výstavu

staviva a dva vzorné domky (dlníka a malého úedníka),

níže pak je hospoda »U Nesmysla«, pak divadlo »Urania«

a nkolik neoriginelních, nechutných ochutnáváren ve stromo-

adí, tof vše co na zevnjšku výstavy pirostlo. — Fontana

doznala nevalné zmny — ani sí netroufáme iíci že úspšn.
— — — Ohlížíme se znova : vzhlížíme k sklenným plochám

hlavního paláce, jako zbylého representanta výstavy jubilejní,

otáíme se ve stranu, kde kupí se kol devného kostelíka

tlum rzných typ statk a chalup v harmonickém celku

vesnice eskoslovanské. Ohlížíme se — vzpomínáme -

srovnáváme a konec úvahy je, že dobrá vle zstala
leckdes za kuráží.

Hlavním tžištm výstavy mla býti architektura. Hodlali

jsme o tomto bodu pedevším podati referát. V posledním

ísle Zl. Prahy uveejnn pozoruhodný lánek týkající se

tch ástí výstavy, i onoho zápasu mezi zastanci architektury

staré a moderní, a ponvadž lánek ten odpovídá mínní
redakce, otiskujeme jej beze zmny :

»Bývalo zvyklou duchaplností nazývati Mnichov atlasem

historie architektury (promite tu ádku cizích slov) a opako-

vali to tolikrát, že se lovk ostýchá téhož oznaení užit

i v piípadu sebe naléhavjším, ku píkladu, když si na

chvilku usedne za zády íhovy fontány (které je patrn

dusno pod sklennou stechou a v dláždné pd) a pohlíží

na vzorná prelí plastická, se tí stran polovinu dvorany

v levém kídle paláce Výstavy architektury a inže-

nýrství obej tínající.

Snad zamýšleli pvodn obtoit ji kolem do kola pla-

stickými prelími dom obytných — nyní jest jich pouze

pt — ale co jinak bylo v plánu, ukázati totiž nynjší stylové

proudy v eské architektue, to se stalo, teba že ukázky

nevypadly veskrze typicky a nepraví poslední slovo. Jan

Koula navrhl malé prelí gotické, jehož dvée J. Kastner
roztomilým zpsobem upravil; blízko nho vede malé kryté

schodišt vzhru, docela zpsobn malebný koutek, vedle se

šíí dv jiná prelí malbami A. Hofbauera a F. Urban a

a reliéfní výzdobou V. Amorta opatená, na nichž Alois

Dlaba demonstruje užiti motiv eské renesance; pak je

tu barokní domek A. Zázvorky a proti nmu, hlavn

v pate šastné prelí C. Klouka, které se emancipuje,

umírnnou mrou, od sloh historických.

Opravdu j>ou tím zastoupeny všechny slohy, jež se

v nové eské architektue objevují a drží, arci že ne všechny

stejnou mnohostí a ne práv v tch formách, jakých jmenovaní

architekti zde užili. Nejsou jimi však také vyerpány všechny,

jež naše architekty kdy zajímaly. Ullmanv kostel sv.

Cyrila a Methodje v Karlin, stavba krásných proporcí
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a pozoruhodné jednolitosti a jem-jljJZ

nosti, je slohu románského; návrhy

na prelí eského hospice v ím
od A. V. Bar v i ti a opírají se siln

0 gotiku vlašskou; Jos. Hlávka
koncipuje svoji skupinu budov bi-

skupské residence v Cernovicích na

základ starých památek byzant-

ských; F. Schmoranz provedl

své nejpvabnjší stavby ve slohu

egyptsko-arabském. Tedy i naše

architektura má svj atlas histo-

rických sloh stavitelských a v tom

se docela podobá sousední n-
mecké. Úhrnem vzato, nenalezla

nikde svoji cesty zvláštní, neobje-

vily se tu nikdy smry a snahy jiné

povahy, nežli jaké pied tím vyno-

ily se bu v Nmcích, bu ve

Vídni.

Gotika již dávno vymizela

z nové svtské architektury, n-
kolik dom soukromých její eí
hovoících ztrácí se v ostatním

množství a jenom Jos. Mocker
myslí a cítí po goticku pí i svých

chrámech (Vinohrady a Zižkov)

1 stavbách profánních, výhradn
a výlun. Nejvtší díl naší nové

architektury zplodila renesance,

italská a domácí. J. Ullmann, Jos. Zítek a J. Schulz
vycházejí od první, Ant. Wiehl od druhé a za nimi jdou

ostatní.

Ne však všichni. Kdesi stranou naleznete školní úlohy

a samostatné koncepce Fr. Krásného a hned pi vstupu

do paláce ocitnete se ve hlavní dvoran vi architektonické

dekoraci AI. Dryáka, která každým hnutím hlásá snahu

emancipace od sloh historických. A již se staví dva tábory

bojovn proti sob, ne pouze produkcí, ale i bodavými výroky

postranními, nerozumnými a výsmšnými notickami v denních

listech a obšírnjšími polemikami v asopisech odborných.*)

Na jedné stran historismus, na druhé moderna, jeho pokud

možno absolutní negace — a také jakési juste milieu si

nkteí nalezli, aby vlastenectví umní zachránili. Neklamu-li

se v jakosti proklubávajících se nejmladších talent a usadí-li

se Jan Kotra v Praze, pejdou dosavadní srážky a bitky

ve velký boj a — moderna zvítzí, bute ujištni. Pouze to

jest otázkou, zda s tou formovou mluvou, v jaké nyní u nás

hovoí, anebo zdali si nalezne ješt originálnjší výrazy.

Bude mít vydatné spojence po svém boku: krásné talenty

a svžest mládi — a v pozadí tohoto boje bude po zpsobu
oblíbených u nás živých obraz didaktická skupina, vyja-

dující pouku z djin, že všechen pokrok záleží v evoluci,

která pemáhá tradici a zkostnatlý formalismus, která staré

ctí, ale po novém a svém prahne. <

*) Viz V. Smry II. . 6. a 7.

Na výstav se ohlašuje tedy

tento zápas, jehož budeme brzo

svdky, takoka jen za kulisami;

na hlavním jevišti rozložen jest

všechen tábor zastanc historismu.

Jsou v nm vdcové, kteí z hloubi

pesvdení tvoí podle jeho esthe-

tiky, a kolem nich množství, které

se tak vyjaduje, ponvadž se

jinak nenauilo a bu vlastní síly

nemá, nebo ji nedvuje. Moje

úcta k pesvdení je veliká, a
se projevuje ve form mému cítní

blízké nebo a jde cestou mn do-

cela protilehlou, a jsem mu po-

vinen touto úctou, ponvadž i já

mám své nabyté zkušenosti a ná-

zory. A toto pesvdení na poli

umleckém respektuju tam, kde

vyciuju opravdovost práce, prou-

dící z hloubky osobního a indi-

viduálního nadání. Jen žel, že práv

tyto dv vlastnosti jsou na vý-

stav až píliš vzácným hostem a

že pevážná vtšina architekt ne-

iní v podstat víc, nežli že opa-

kuje ve zedné a náhodou od-

jinud p.vátými elementy na po-

vrchu pibarvené form, co jinde

vidla.

Kdyby tu byl zastoupen Josef Zítek a Josef Ullmann,

Jos. Mocker a Ant. Wiehl tak, jako je Jos. Schulz, bylo by

oitji a nápadnji demonstrováno, ím práv jim je mladší

generace povinna. Nešla ni o krok dále, uvízla v zevním

formalismu, který z jejich prací odvodila. Zítek a Ullmann,

kteí si vybudovali svoje umní na základech italské rene-

sance, kteí obsáhli všechno její bohatství a osvojili si její

kyprost, byli pi tom umlci vlastních myšlének a hlavn

umlci velikého taktu a jemného cítní a vkusu. Mli a pro-

jevili tedy práv to, co lze sice žákm ukázati, ne však

v štípiti.

Vznítiti a vytíbiti vkus lze jen u toho, kdo si jeho

ješt neuvdomlé zárodky sám do školy pinese. Subtilnost

a jemnost cítní jest již u pedního žáka Zítkova, u J. Schulze,

menší a všechna tvarová znalost a dovednost jeho není sto,

aby docela tento nedostatek zakryla. On sám penáší jen

tyto vlastnosti na své etné žáky. Je horlivým a svdomitým

uitelem, pesvdeným hlasatelem neorenesance, a práv

jeho odchovanci upravili fysiognomii nové Prahy a nových

ech. Projdeme-li výklad školních prací jejich, nad jichž pro-

vedením uitel stále bdl, poznáme sílu její influence na

vzhled nové eské architektury zrovna hmatav. A ne pouze

na zevnjší jich podob, která tží hlavn z renesance ím-

ského cinquecenta: i také v jistém zanedbávání vnitní dis-

posice prostor. Odevšad zaznívá jen tato jedna e, zabarvená

jedin tím, co publikace vídeských novostaveb do Prahy

pinesly.

VYSTAVY ARCHITEKT. A INŽENÝRSTVÍ.
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Možná, že je to pouhá náhoda, že ze Schulzovy školy nevyšla žádná rázovitjší indivi-

dualita; ze Zítkovy ano. Jenom jednu za jiné uvedu, která arci na výstav schází. Je to

Antonín W i e h 1. Každý ví, že práv on, opt umlec zvlášt jemného citu, navázal svoje práce

na eskou renesanci. Byl to nejvýše pirozený nález a pece byl teprve jemu vyhrazen. Italskou

zaal studovati a k eské její odnoži dospl, postehl jejich souvislost a vycítil domácí právo

mladší dcerky. Za ním šlo mnoho jiných. Studiem rozmnožili tvarové zásoby, ale v celku je

pomr jejich k Wiehlovi týž, jako pomr Schulzových žák k jich mistru. Pobíhají v kruhu,

jehož sted on vytknul, a pouze zvtšují nkdy jeho polomr, Wiehl zcela rozvážn užil

tvar doma nalezených výhradn na domy soukromé a obytné; pi koncepci monumentální

vrátil se, jak mstská spoitelna ukazuje, k první své lásce. A gotika, barok?

I Mocker má své odchovance, ne-li žáky. Hu dómu pražského, kde již celé tvrtstoletí

vládne, stala se jich semeništm. Ale pro mistra a jeho stoupence je tento sloh stedovký
podivuhodná, avšak uza-

vená konstrukce, ne již

živý, postupu a rozvoje

schopný organismus. Jak

který tvar byl sestrojen, na

kterém míst a v jaké funkci

strukturní a dekorativní ho

bylo užíváno, dobe vdí a

výtvory starých mistr jsou

jim tak posvátny, že každou

odchylku od nich pokládají

za hích. Není divu, je to

pirozený bh vcí. Svoje

nejvtší práce provádí na

poli obnovy, restaurace a

doplnní starých staveb;

nových pak ve slohu go-

tickém požaduje od nich

hierarchie, která v tomto

stylu spatuje architekturu

specificky kesanskou a

svj konservatismus v stá-

lém dozoru na práci uml-

J KASTNER covu piivádí ku platnosti.

Nechci vykládati, kterak

v sousedství jeden sloh po

druhém byl odmítán a vždycky djinn mladší na místo

staršího za idol na oltá vzoru byl stavn. Došlo tak

až na barok a také u nás. Jen tomu je dovoleno se po-

divovat, že teprve podle cizího píkladu, nebo nad Prahu

a Cechy msta a zem, kde by každým krokem se ský-

talo reprodukující tendenci architekt tolik výborných,

milých a pvabných vzor. Vidím však, že i tento sloh

pinesli do svých atelier v apriorním pesvdení, že

není živého vývoje schopný, a proto neiní více, nežli

že na míst oken a portál se sloupy, polosloupy a pi-

lastry, kládím a písteším renesanním kreslí ne vždy

procítné odliky a kopie barokních oken a portál. A proto

také mn neimponuje Zázvorkova fatjada na výstavním

námstí, ponvadž vím o lepších v Praze, které nad ni

vynikají aspo jednou neocenitelnou vlastností: že je vy-

tvoili jejich pvodcové z ducha své doby, že jsou origi-

nální, moderní pro osmnácté století. Devatenácté, teba
již na sklonku, má jiné poteby materiální a jiné smry
duševní

;
zase svoje a proto moderní.

Z VYSTAVY ARCHITEKTURY A INŽENÝRSTVÍ.

J. KASTNER. DETAIL INTERIÉRU.
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— UMLECKÉ VÝSTAVY V CIZIN.

Paíž. Výstava » šesti « Galerie des Artistes Modernes. (Felix

Aubert, AI. Charpentier, Jean Dampt, Moreau-Nélaton,

Ch. Plumet a Tuny Selmestein.)

Dijon. Internacionální výstava umlecká do 31. íjna.

Rochefort-sur-mer. Výstava umlecká do íjna.

Versailles. 45. Výstava spolenosti pátel umní de Seine-

et-Oise do 2. íjna.

Avesnes. Výstava umní ženy a rytin do 15. záí.

Enghien-les Bains. Výstava umlecká do 30. záí.

Limoges. Výstava retrospektivní umní typografického.

Londýn. Internacionální výstava umlecká.

Antverpy. Výstava prací zobrazujících kvty a plody.

» Výstava umlecká od 13. srpna do 2. íjna.

Spa. 27. výstava umlecká do 20. záí.

Furnes. 2. výstava umlecká do konce záí.

Berlín. Výstava internacionální.

Mnichov. Výstava umlecká, Glaspalast.

» » Secesse do 15. íjna.

Diisseldorf. Umlecká výstava.

Strassburg. Uml. výstava od 7. srpna do 7. záí.

VÝSTAVY PÍŠTÍ.

Amsterodam. Výstava prací Rembrandtových od 3. do 30. záí.

Basilej. 5. umlecká výstava Švýcar od 10. záí.

Birmingham. Královská spolenost umlc.
Nancy. 35. výstava umlecká od 9. íjna do 15. listopadu.

Pihlášky do 15. záí.

Liverpool. Výstava podzimní.

Manchester. Výstava podzimní.

Orleans. Od 15. ijna do 7. listopadu.

SOUTŽE.

SPOLEK MÁNES vypisuje následující soutž na plakát

pro III. roník Volných smr

:

1. Konkurovati mohou umlci výtvarní, eši.

2. Skizza v x

/2
velikosti provedena budiž s ohledem na

použití reprodukce trojbarevného kamenotisku.

Formát urití ponechává se konkurujícím. Velikost nesmí

pesahovati 1 m 2
.

3. Na plakátu budiž upraven hlavní nápis »VolnéSmry«
III. roník, podízený »asopis umlecký vydává spolek

Mánes. Ron 6 zl., 6'40 kr., pololetn 3 zl., 3'20 kr.«

4. Skizzy dodány butež do 1. íjna 1898. starostovi

spolku St. Suchardovi (Rudolfovo nábeží . 6).

5. Cena vypisuje se vzhledem ku finanním pomrm
spolku jediná 100 kor., které jsou zárove honoráem za

provedení kresby na kámen.

Jury sestává ze 3 len: jednoho nekonkurujícího lena

spolku, voleného v msíní schzi a dvou umlc, konkuru-

jícími absolutní vtšinou zvolených. Z dvodu toho povinen

každý konkurent vedle obvyklého hesla zaslati heslem a ná-

pisem »jury« opatenou obálku, v níž navrhne dva umlce

za jurory.

- KOMITÉ PRO POSTAVENÍ POMNÍKU SIGMUNDU
I IR. THUNOVI V SOLNOHRAD vypisuje pro umlce Rakouska

soutž na získání skiz za následujících podmínek.

Rozpoet pomníku i s postavením a všemi ostatními

výlohami nesmí pesahovati sumu 4000 zl.

Fotografie hr. Thuna jakož i situaní plán i fotografii

místa, kam pomník bude postaven, ohdržeti lze zdarma ve

dvorním a umleckém knihkupectví Herm. Kerber v Solno-

hrad.

Model proveden budiž v ’/10 ,
pro poprsí neb reiiev

urena jest 73 . Umlci ponechává se v ešení úplná volnost,

po pípad možno ešiti pomník ve spojení s fontánou.

Práce konkurenní heslem opatené zaslány butež zá-

stupci zemského hejtmana Dr. Albertu Schumacher-ovi (Chiem

seehof Salzburg’ vyplaceny, do 25. záí t. r.

Jako ceny udlí se 300, 200 a 100 korun

Model první cenou poctný bude zadán ku provedení;

umlec však musí být ochoten pípadné zmny podstoupiti.

Jako juroi ureni jsou: socha Otto Konig z Vídn,

arch. Jos. Wersiken, malí Fr. v. Pausinger, president obch.

komory Ludwig Zeller, knihkupec Herm. Kerber, a pedseda

a jednatel komitétu.

— Za píinou získání návrhu pro nové DIVADLO V KO-

LÍN N. R. vypisuje mstská rada tamjší pro architekty

Nmecka, Rakouska a Švýcar veejný konkurs. Program sta-

vební a plány polohy lze obdržeti u mstského stavebního

úadu tamnjšího zdarma. Žádají se:

1. Situaní plán v mítku 1 : 200.

2. Dva hlavní pdorysy 1 : 200, jakož i pdorysy všech

prostor a rozdlení stavby 1 : 100.

3. Dva ezy píné hledištm, ve schematickém podání

bez udání konstrukce a architektury, z nichž by zvlášt po-

mry výšek jednotlivých ástí jako hledišt, poloha scho-

dišt, foyeru a restaurace byly zetelný 1 : 100.

4. Doprovod s rozpotem dle quadrat. i kubických metr.

Návrhy dodány butež s hesly do 31. íjna 1898 veer

6 hodin pod adresou »Das Oberbúrgermeisleramt in KoIn«.

Jako ceny v každém pípadu udleny budou obnosy 3500,

2500 a 1000 marku.

V Jury zasedají kr. rada von der llude (Berlín), prof.

Fr. Thiersch (Mnichov), inspektor kr. divadla Brandt (Berlín),

stavební radové Rúbben, Heimann, editel divadla Hofmann.

— Mšanská Beseda v Plzni vypisuje soutž na opati ení

návrhu na stavbu nové budovy Besední. Skizzy pdorysu,

pízemí a obou pater, jakož i ezy v mítku 1 : 200, fa-

<jada 1 : 100 zaslány butež do dne 30. záí 1898. Jury ozná-

mena bude koncem srpna t. r. Ceny udlí se ti: 1000, 600

400 korun. Plány poctné zstanou majetkem Mšanské
Besedy.

— PRAŽSKÁ MSTSKÁ POJIŠOVNA vypisuje konkurs

na opatení nártku na stavbu nové budovy na míst dom
. p. 931-932-933-1. v Praze, na nám. Staromstském, jejíž prvé

patro má býti uplaveno k úelm kanceláským a v ostat-

ních patrech budou byty zízeny. Ku poct za nejlepší uzna-

ných návrh vypisují se ti ceny a sice: prvá 1500, druhá 1000
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a tetí 800 korun r. in. Nártky pdorys sklep, pízemí

a všech pater, jakož i ez a fa9ady v mítku 1 : 200 po-

dány butež u iditelství mstské pojišovny nejdéle do

14. íjna 1898 do 12. hod. polední a obsahujtež v zapeetné

obálce jméno a adresu navrhovatele. Situace staveništ a kon-

kurenní podmínky se na požádání vydají v hradních dopo-

ledních hodinách v kancelái podepsaného ústavu. Návrhy

cenou poctné stanou se vlastnictvím Pražské mstské po-

jišovny.

Je bohužel smutn známo, že každá konku-

rence, která mstskou radou neb nkterou jí

podízenou korporací je vypsána, vyvolá veejný

protest se strany umlc i umleckých korporací.

Stžovali- li jsme si tém do všech pedcháze-

jících podmínek konkurenních, musíme v tomto

pípad píliš se zdržovati, abychom nevyboili

z mezí slušnosti, v jakéž pohybovati jsme si bvli

uložili.

Tentokráte byli jsme v protestu svém ped-

stiženi i referentem -Národních List«, který jindy

nebývá jedním z prvních, jedná-li se o podmínky

soutží sochaských i malíských, který ale protest

svj uveejnil zcela správn ihned, jednalo-li

se o záležitost ist architektonickou. Ku bliž-

šímu vysvtlení stjž zde lokálka »N. List«,

jíž konkurence výše uvedená ohlášena

:

» Plány na stavbu paláce pražské mstské po-

jišovny. Dnešním dnem vypsán byl veejný

konkurs na dobu dvou msíc na vypracování

skizz pro novou budovu mstské pojišovny na

míst dom . 931, 932, 933—I na Staromst-

ském námstí. Situaní plánek a podmínky lze

obdržeti v kancelái pojišovny. — Ve verejší

schzi mstské rady pražské bylo usneseno na

doporuení dozorí komise pro pojišovnu mst-
skou spolen s technickou komisí a po pí-

mluv p. stav. Tichny, aby na nový palác po-

jišovny mstské objednán byl projekt u archit.

p. Osvalda Polívky za 1500 kor. Palác má být

zbudován v assananím obvodu. Aby se mohly

též mladší síly z ad stavitel pi projektu

zúastnit, usneseno vypsati další ti ceny a sice

1500, 800 a 500 korun za nejlepší ti návrhy,

z nichž pak po pípad projekt p. Osvalda Po-

lívky bude doplnn.

«

Znní toto, jež v ostatních žurnálech marn
jsme hledali, dostaten jasn oznauje nekalost’

našich pomr. Nevíme sice kdo za stylisaci tu je

zodpovdn, ze zkušeností starých i z toho, že

lokálka tato žádnou korporací ani jednotlivcem

súastnným nebyla \yvrácen a však soudíme

bezpen, že vyslovena zde upímnost, která

charakterisuje nade vši pochybnost onu na-

prostou neschopnost korporací mstských ešiti

otázky odborné, nechceme-li mluviti o pímých
nesprávnostech vdom páchaných.

Je pravda, že v cizin pi konkurencích ve-

likého rázu bývají elnjší umlci zváni, aby po-

dali za honorá konkurenní projekt svj,

(ostatn stalo se to u nás pi konkursu na sochu

sv. Václava také), ale tam všude tohoto kroku

používá se k tomu, aby práce tchto renomo-

vaných umlc byly získány, aby ony oteven
konkurovaly jak o ceny vypsané i o zadání

práce. U nás však pedem objedná se projekt,

a mladým stavitelm jak v lokálce stojí (o práci

ostatních starších jak vidt se nestojí), tomuto

nenasytnému davu, který má hlad a ne-li ten,

aspo to právo pipuštnu býti ku práci, hodí

se mizerná almužna ve form cen veejné kon-

kurence.

Mstská rada hraje si tu na mecenáše, pi
tom však, jakoby naschvál, nerespektuje žádnou

z tch korporací, které ped asem konkurenní

ád vypracovaly a jí jako pamtní spis podaly;*)

ona zadávajíc poízení plán pímo p. architektu

Polívkovi, jen pro záplatu vypisuje konkurrenci,

aby mladším silám poskytla píležitost výdlku
750 zl., pípadn aby za tchto nkolik set zla-

tých koupila lepší myšlénky pro projekt svj,

resp. projekt p. arch. Polívky. Bohužel není jiného

prostedku po ruce, jimž by na sl. mstskou
radu psobeno býti mohlo krom poukazovati

jí na její povinnosti, pouiti ji, že hlava krá-

lovství v první ad je povinna býti dobrým pí-

kladem všem jiným korporacím, že každý tako-

výto moráln chybný krok se strany její má za

následek nkolik už docela nemorálních kotr-

*) Spolek Architekt a inženýr, výtvarný odbor Uml.
Besedy, spolek stavitel v král. Cesk., inženýrská komora

v král. Cesk. a jiné. Kunstsektion des Vereines deutscher

Kúnstler Concordia Technischer Verein z Ústí n. L. — Oproti

soukromým výtkám inným » Mánesu «, že ád tento nepo-

depsal prohlašujeme, že k tomu vbec vyzván nebyl, že

však jak z obou roník V. Smr patrno všude jej zastává

a více, než korporace jej v život uvedší.
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melc jinde, íci jí, že takovéto šacení se cizím

peím, jež dosud bylo pokoutní ídkostí, za

kterou se každý veejn stydti musil, stalo by

se sankcionovaným, hust užívaným pravidlem,

kterým by nejvíce poškozováni byli ti, jimž se

má práv spravedlivou konkurencí pomáhati

:

mladí talentovaní, ale neznámí lidé.

Konkurence u nás stálým praktikováním

nesprávností pozbyly veškerého kreditu a zvuk

první ceny s pedstíraným zadáním práce ztratil

své vnady na dobro; proto jsme pesvdeni, že

se mstské rad tento oteven doznaný hokus-

pokus, jímž chtla obvyklým nesprávnostem pe-

dejiti, nepovede; neboji ubezpeujeme, že oprav-

dovým umlcm nebylo nikdy kus penžitého

špeku tím lákadlem, za kterým lezli se svými

dobrými pracemi do pasti konkurenní.

A konstatujme pímo osoby které za celou

touto neslýchanou vcí stojí. Dle úední lokálky

jsou to dozorí komise pro pojišovnu pp. Dr. Srb,

Papež, Dr. Fri, Dr. Prachenský a Schwarz,

i technická komise mstská pp. Vlek, Hubáek,
Kopp, Kubr, Russ, Beneš, Fanta, Fialka, Gregor.

Hochmann, Kaše, Múnzberger, Micka, Neubert,

Novák, Petrlík, Romováek, Tereba a zvlášt pan

stavitel Tichna, ásten lenové Uml. Besedy

a spolku architekt a inženýr, lenové obou

korporací, které tak pracn a obtav vyvolaly

náš vzorný konkurenní ád.

Na tchto korporacích nyní bude, aby, ne

jak úedn v »Národní Politice« bylo nadhozeno,

starali se o zachování starého rázu námstí,

nýbrž aby vedli k zodpovdnosti všemi pro-

stedky stanovami jim zaruenými všechny ty

své leny, kteí takovouto inností, v korporaci

veejné blahodárnou innost spolk tak tžce

poškozují, že ona stává se illusorní.

O nesprávnostech nízkých cen korkurren-

nímu ádu neodpovídajících, volb jury atd.

pi — celé této smutné konkurenci je za našich

pomr skoro zbyteno již mluviti.

— K SOUTŽI NA PLAKÁT vypsané firmou Gnther-

Waagner v Hannoveru (viz . 8. V. S.) došlo 550 návrh.

První cena 1000 marku udlena J. Diezovi, druhá 500 marku

H. Mllerovi a tetí 300 marku O. Zwintscherovi. Dalších

9 návrh zakoupeno, mezi tmito jest jeden od L. Kuby.

— »NOVY KULT« sborník pro umní, politiku a život,

vypisuje soutž na jednoduchou kresbu obálky. Cena 80 korun,

kresba budiž schopna zinkografické reprodukce. Titul

a podtitul butež pojaty do kresby; místo pro obsah mže,
avšak nemusí být zachováno. Formát 40X28 cm. Soutž
jako všechny soutže »Nového kultu«, jest otevená a platí

pro každého umlce. Redakce vyhrazuje si právo uchovati

sob další vybrané návrhy a tyto postupn vždy s novým
svazkem na obálce reprodukovati. Pi uveejnní obdrží

autor náhradu 30 korun. Práce butež zaslány do redakce

»N. K.« (Praha, Olšany, villa . 45.) nejdéle do konce íjna.

F. STANZEL. LINKA.

Péi a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILTMA v Praze.



RONÍK 11.

1898

ÍSLO 12.

ÍJEN

Cesta.

Cesta. Ach ano, cesta. Tajemná cesta!

Kam dojdu po. ni poutník znavený,

jak daleko jsou mé vsi, má msta!?

Jit musím skrze plameny !

Nenajdu kvt
;
všude pusto bude.

Je možno snad, bych došel svého cíle?

Vždy je to žití bídné tak a chudé . . .

pohynou cestou nadje mé bílé.

A potkám lidi; ti z jiných budou svt —
jak cize každý bude se mne ptát

!

A bude se tást úzkost na mém retu,

do duše padne divný, teskný chlad.

To budou hrozné, nevýslovné chvíle

!

Snad pijdu k té, již nepebrodím, ece,

má touha zeme, zatemní se cíle.

Eh, cestu tuto podniknu však pece!

V. KROFTA.

Mhy duše.

IVIdle hledí den svým velkým, smutným okem

na mlžné fantomy, jež tísní zmlklý kraj
;

—
list mrtvý lká pod tžkým lidstva krokem . . .

Mhy duše: — bída, teskno; — stará báj! -

a divn tak te mlí kraj . . .

Jdou stíny kol — a v bízách tíse kvílí,

na chorých adrech — setlý léta kvt; -

jdou stíny žití v bedrách rubáš bílý,

jde touha, láska v Nekonena svt

a mladost tup zírá zpt. —

Mhy duše . . . Krev tvé práce, — skvrna rudá

ve knize Vku, chví se chvíli jen; — -

Vše zhltne as
,

. . Tvá chata zmizí chudá,

kde zrodil T, by zhubil Tebe Den

a vše jen jednou bude hoký — sen . . .

L. VRBIKY
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DV ŽENY. — NAPSAL V. OTO-
MAR. (Dokoneni.)

VIII.

Opravdu, byl nemocen. I léka, jeho známý,

mu to ekl, když jej uvidl.

»Jete do Merana, nebo nkam na jih,« po-

radil mu; Václav se usmál. Mže-li tak rozhodovat

podnebí? — Ale myšlénka, ujiti všemu, daleko

pry, rázem odhoditi všechno, náhle jej zaujala.

S chvatem uchystal se na cestu. Vyžádal si

dovolení v úad, urovnal své záležitosti, psal

svým známým. Vzpomnl na Julii. S ním bylo

mu útovat. Cítil nevýslovný odpor k tomuto

lovku, který mu pipomínal »svt« a všechny

»tam dole«.

Poslední den svého pobytu ztrávil v neklidném

rozechvní. Za to ili byla vážná a tém slav-

nostní.

»Kam jdeš ?« ptal se jí, vida ji v nových ša-

tech, uchystanou na cestu. Pocítil jistou úctu pi

pohledu na ni.

»Až se vrátím, dozvíš se,« odpovdla d-
stojn.

Nezdržel se úsmvu. »A pijdeš brzo ?«

>>Brzo.«

Zstal sám doma a ekal. Jula ml pijít a to

jej rozilovalo.

Konen pišel s veselostí ponkud vynucenou.

»Jak je protivný, « kmitlo Václavu hlavou.

»To je poprask, « spustil Jula. »Co je ti,

prosím t? Chceš do Itálie? Stnš? Vypadáš

arci ponkud h, než jindy
;
ale k smrti to není.

Lidé na smrt nemocní vypadají trochu jinak, já

to znám.«

»Poslyš, Julo,« ekl hlubokým hlasem Václav,

skleslý na židli a prohlížeje si ruce. »Ncc> mi

musíš vysvtlit.

«

»0, s ochotou a s radostí, « zvolal Jula.

»Nuže,« mluvil klidn Václav, »vypravuj mi,

co víš o pobytu mé paní venku u tvého strýce.

A jak to, že pišla v noci dom sem a co se

pihodilo, že chodí od té doby jako pomatená ?«

»To jest .... to jest, já vím o tom dost

málo«. ekla Jula »ale co vím, tedy ti sdlím.

«

A pak vyprávl dosti smotanou historku, kterou

však Václav nevyslechl do konce.

»Lžeš,« vzkikl najednou divoce a vyskoil

ze židle. » Js i lhá a jako ti ostatní. Všichni lžete.

Pátelství, pátelství ! Jdte mi s takovým krámem
k ertu. Nic takového na svt není!«

Rozilen pobíhal pokojem, až najednou zastavil

se ped Julou.

»Ty jsi tu ješt ?« ptal se ho s podivným vý-

razem ve tvái.

»Já už jdu,« ozval se Jula, »tak mj se tu

dobe a vra se nám brzy a zdráv. S pánem
Bohem.

«

Když odešel, chodil Václav ješt chvíli po

pokoji a pak podíval se na hodiny. »Jsoutyi«,

ekl si a vyšel z domu.

Poasí bylo pochmurné jako na podzim.

»Je konec 1 éta, « kmitlo Václavovi hlavou,

když octl se za mstem.
Sel do lesa, do dubiny s hájovnou. Vítr snášel

mu k nohám žluté listí, tiše a zvolna padající.

Les byl pustý, nikde živé duše. Sel na mýtinu,

kde pásly se kdysi srny a pišel ke píkopu.

Zde sedli s Vilmou. A všude bylo prázdno a

pusto. Umírání a potom konec. . . .

Bože, jak to bylo? Chtl býti bohatým a vá-

ženým lovkem. A nikoho by nemiloval a nic

dobrého by nevykonal a všichni by jej ctili za

to. Byl by písným jako zákon a vždy by se

držel zákona. A ženy by milovaly jeho jméno

a stav a vzal by si bohatou, krásnou dámu.

Umel by jako záící vzor pro všechny lidi.

Skvostný náhrobek hlásal by jeho jméno tak

isté a Zachovalé.

Ale te padá listí a je sám. Co je pírod do

spolenosti. Píroda a spolenost? Ne, o to se

nejedná. Jeho cíl, tak jasný a vznešený, se vy-

šinout, náhle zmizel. Nebude mít už kariéru.

(Jaké to blbé slovo, napadlo mu). Ani se svatbou

se mu nezdailo. Vždy má ili, tak obyejnou

ženu, jako všichni. A pece ne; pak ješt. . . .

Ano, zde vzí a ped tímto problémem je vše

nulou. Co jsou všecky události dne a vynálezy

a asové otázky a všechno a všechno to smetí?

Zde stojí, kde rozum se mu vysmívá a srdce

pláe. A pláe tak dlouho a tiše tak, že ze za-

átku nic o tom nevdl. Jak mohl tak dlouho

žít a nechat je plakat? Co záleží na tch aktech,
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které vyizoval v kancelái, co na všem jeho

jednání? A hodiny šly a nepinesly mu než nudu

a zápas šneím tajeným v jeho nitru. Te vdl
o mu šlo: pehlušit onen utajený plá. Na to

vynaložil všechny své schopnosti a síly. . . .

Sedl u píkopu a díval se do dálky. Tu
cítil jak i v jeho duši zapadá podzim

;
a ekanky

zvadnou, a jetel se pokosí a pijdou mlhy, hrozné,

táhlé, k zoufání mlhy. . . .

Ale nad tím bude záiti daleké slunce?

Snad bude, kdes na jihu, le nezaheje ho.

Nebo srdce, to nechá zde v této smutné krajin

a den za dnem bude vzpomínat na tato místa

a v duchu se tu bude procházet.

Sedl . ,
. . a roj pták peletl mu nad

hlavou. Ti všickni také potáhnou na jih a mli
zde hnízda a k nim se vrátí. Též on opouští

svá rodišt, svou matku, všechny, jež miloval.

Ale nade vše slyší, jak šumí zde lesy a dávají

mu soucitn s Bohem. Každý lístek mu cosi

šeptá, každá travinka jakoby mu chtla cosi íci.

Nahýbá se lc nmu v zavanutí vtrem a zase

couvá. Ne ... . mže vzít s sebou i matku a

všechny lidi tam daleko, ale ty stromy a louky

musí tu nechat. A stromy stojí a budou stát

ješt dlouho a dlouho, on však bude již mrtev.

A stromy budou dál ševelit a pijde-li zas k nim

nkdo, jenž jim porozumí? — —
Zvedl se a zvolna šel k mstu.
Setmlo se.

Dlouhá alej, vedoucí od továren ku ped-
mstí, lipová alej, kde se procházela nkdy v pod-

veer Vilma s Makou, blízko jejich obydlí,

prošel jí smuten a tichý.

Na konci vrátil se a znovu ji prošel.

Tu na zpátení cest potkal Vilmu s Makou.
»Pedstavuji vám svou pítelkyni, « ekla, držíc

dvátko, aby jí neuteklo.

Pozoroval, že její žertovná nálada má pídech

smutku.

»Víte, co se mi dnes pihodilo ?« ptala se pak

v hovoru.

»Nevím,« a pokril rameny.

»Vaše paní byla u mne«.

»Cili?« vyinulo se mu.

»Ano. Mžete si myslet, jak mi bylo. Mj muž
vás miluje, ekla, a vy jeho. Co jsem na to mla
íci? Vyprávla jsem jí všecko, na jsem vzpo-

mnla, a bylo mi, že se zpovídám. A ím více

na sebe eknu, tím bližší bude mi pravda a od-

puštní. Pochopila, že je to moje pokání a pla-

kaly jsme spolu a slíbily jsme si vné pá-

telství.*

Václav mlky naslouchal a dlouho šli spolu

nemluvíce.

»Sleinko, já musím už domu,« ozvala se

náhle Maka a snažila se vyprostit.

»Pokej, jdu také,« ekla Vilma, »a vy?«

obrátila se k Václavovi.

»Vy zítra odjedete, vite ?« ozvala se po chvíli

ticha.

»Nepjdete k nám? Pojte. Tatínek ješt není

doma,« dodala potom.

Václav šel za ní.

Ve velkém pokoji hoela lampa a všechna

okna byla zotvírána. Václav usedl a dlouho kolem

se díval, jakoby všechny vci chtl na vždy do

své pamti vtisknout. Záslony u oken splývaly

po dvou bílých krajkových kídlech od stropu

až k zemi; za harmoniem sedla Vilma a opela

hlavu do dlan.

Pravá ruka spoívala mrtv na klávesách.

A venku hvzdnatá noc, zahalená pláštm

z lehounké mlhy.

»Chcete, abych vám nco zahrála?« ekla,

perušujíc dlouhé mlení. »Budete poslouchat ?«

»Hrajte, Vilmo; ale ne, ne Máte nco
hodn smutného — pochod od Beethovena ?«

»Božínku, snad nechcete zemít ?«

»Ach ano, kdybych jen mohl. O, Vilmo, « vy-

kikl uchvácen vášní. »Zabíj m, zabij !« a v bo-

lestném vzrušení klesl na kolena.

»A já bych t zabila, « ekla pevným a roz-

hodným hlasem, bledá v oblieji, »kdybych v-
dla, že jsi tak slabý a nechceš více žít. Ale ty

musíš — slyšíš ?«

»Žíti ?« ekl truchliv a divný úsmv sklouzl

mu po lící. »Vilmo, na co vše jsem pomýšlel

poslední as! Ba dávno, dávno. Víš, tenkrát na

Stelnici jak jsem za tebou pišel? Tam jsem t
vidl tanit; byla jsi mezi mládeží a mládí samo.

Tenkráte poprvé jsem vycítil, jak híšno je, že

s tebou mluvím. A pak dom jak jsme pluli. Ze

jeden okamžik krásný je víc než nudných dvacet

let žiti? Kdybys jen vdla, jak trpím a trpím.
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MAX ŠVABiNSKÝ.

Za jiných asu a jiní lidé by to musili být —
zbavil bych se ženy a ty bys byla mou paní.

A nesml bych nic jiného chtít. Ale já seslábl,

pozbyl jsem vle. Jsem starý, má drahá, tam

jsem to poznal, když byl jsem sám, tam u eky
kam jsi pak pišla. Kdyby i nebylo ili, to štstí

které bychom našli, bylo by kvtinou bez vn,
zvadlou a snad potísnnou krví. — -— — Ne,

nevyrušuj mne,« volal prosebn, zakrývaje jí

ústa, »nech také mne se zpovídat a kát. Víš . . .

STUDIE.

a já jsem oarovaný. Každý
jiný by se vzpamatoval a ekl

by: to je šílenství. Ale já šílím

opravdu a vdom. Z poátku
jsem vysmíval se tradici, nebo
rád jí pohrdám. Potom jsem

vdl o všem, jak sladký jed

mi vniká do tla. Ano, to jsem

i chtl. Byly chvíle, kdy jsem

cítil se zdráv a zas byla se

mnou ili a domov a štstí

;

byly chvíle, kdy jsem zapo-

mnl i na svt, na tebe. Po-

tom však znovu mne to lá-

kalo se zpít opiem a narkosou

cit .... Za každou cenu!

A proto jsem bídník, bídný

ped tebou. Hráljsem si s tebou

a klamal jsem t. Afysliljsem

pouze na sebe. Hnváš se na

mne ?«

Ona neodpovídala a ruce

její zlehka pejely klávesy.

Dlouhá, tžká a vzdálená

hudba zaznla v pokoji. Bylo

to, jakoby ze všech strun sp-
chaly hluboké tony sraziti se

v jeden šik. Z poátku jako

pad krpjí, plaících ve fon-

tán, a potom všechny spojeny

vznášely se výš a výše jako

vodotrysk k nebesm.

Václav poslouchal a slzy

tekly mu z oí.

Sta kídel andlík zaše-

velila ve vzduchu a píse dc-
kého sboru proudila vzduchem.

»To tiší, to tiší,* vyrvalo se mu ze rtu. »Hraj

tak dále. Tak vn t chci poslouchat. Tu jeden

den, krásný den mého života se vynoil mi

ped zraky. Sedl jsem na stráni nad ekou
a zapadalo slunce. A po vod plynuly loky,

kterých jsem nevidl a z dckých úst slyšel jsem

hlaholit píse. Takovou bolestnou, tžkou a krás-

nou píse, jak jsi ji hrála mi tady«.

»Ano, nkdo umel, íkala dál hudba, a my
jej pochovali se smutkem v srdci, ale on žije dál
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s námi pokud my žijeme. » Vilma hrála; a srdce

jí pravilo, to že zemela a pochována je láska.

Ona vsak bude vn žít, nebo je nesmrtelná,

jako život.

Dohrála, a bledá, vzrušena chodila po pokoji

;

šátek pitisknutý ke rtm a každou chvíli nara-

zila o cosi v cest.

»Já pjdu, Vilmo, « pravil Václav a povstal

k odchodu.

Podala mu ruku a mlky stanuli u okna.

Václav cítil, jak se zachvívala hoem, nemohl

však ani slova promluvit.

Plakali a cítili, v tom že jest jediné štstí.

» Vyprovodím vás«, ekla konen Vilma a vyšli

ped dm.
Šli pomalu lipovou alejí. Hvzdy svítily a msto

bj/lo jasno v lehounké mlze. Na konci stromo-

adí se zastavili.

»Smím vás políbit ?« pravila tiše.

A to bylo jejich rozlouení.

Co jí ekl? Že jedna krásná chvíle je víc než

dvacet let nudy. Ano, v okamžiku smrti vrátí se

tato krásná, nehynoucí chvíle. A takový jest

život — — —
Když Václav pišel domu, chodil po pokoji

a rovnal si vci dlouho do noci.

Bylo již k plnoci, když vešla ili.

Mla tytéž nové šaty jako odpoledne a usmí-

vala se na nj, jako v dobách první lásky.

»Ty nespíš ?« zeptal se jí Václav.

»Nebudu spát,« ekla, »zstanu s tebou«.

Pokynul jí na pohovku; usedla.

»Pjdeme se zítra pomodlit u Milouše, « pra-

vila, »a pak odjedeme.

«

»Jedeš se mnou?« ptal se jí.

»Neopustím t víc nikdy. Nikdy Václave,

«

ekla rozechvným hlasem.

A plakajíc na jeho prsou, pravila toto:

»My jsme se ješt nikdy nemli tak rádi, jak

jsme se mohli milovat. Ale my se budeme mít

rádi, a budeme šastni, pravda-li?«

* *
*

Byl-li v tom úspch cesty, zmny vzduchu,

i cosi jiného, je vedlejší.

Snad ásten ano. Tolik je jisto, že Václav

se vrátil s ili a hned potom pesthovali se do

jiného msta, hezky vzdáleného.

Za nkolik rok byli obklopeni zástupem dtí

a byli šastni.

Za tch nkolik rok však vyrostla Maka
a zpronevila se Vilm, vdala se totiž.

A tak Vilma na konec ostala sama. Nevdala

se a lidé ji jmenovali starou pannou, akoli ji

málo znali. Nebo ona nikam nechodila, le ke

hbitovu a v ona místa, která mla na ni jistý

vliv. Nestarala se o lidi a málokdo si jí povšiml.

A když i si jí všiml, nikdo nevidl nebe na jejím

ele a hvzdy v jejích oích.

Jdou naše dráhy . . .

Jdou naše dráhy jiným každá smrem
a v krátké chvíli zmizíme si šerem,

jímž žití naše bude vždycky snad;

jen v upomínkách na tu krásnou chvíli

vykvétat bude vždycky kvítek bílý

a tesknou vní sladce oddýchat.

Ta vn tžká jak dech žluté ráže

nás oddálené vždy pivine úže —
my budeme si stejn rozumt;

a co nám v duši vstane s rosou ranní,

to bude tichý akkord vzpomínání

se snivým zvukem jak zní zlatý kvt.

A v jeho zvuk sladké melodii

se duše naše dávným blahem spíjí,

až hrozit bude v naši cest sráz —

a jdeme nyní jiným každý smrem,

že za okamžik zmizíme si šerem •

ta sladká chvíle bude pojit nás.

.1. MAZiiS
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Komediant.

Pi raket výbuších a v rozléhání bubn,
za skrovnou svoji m se páni pobaví :

nad vže pjdu po lan a sám si hlavu srubnu,

za malý okamžik jsem netvor bezhlavý !

Sem, pežvýkavci, po hostin bujné !

Ten malý thjfátr vám tlu pohoví

!

za vaši skrovnou m já železo si kujné

a žhoucí do blá v bich bodnu hladový!

Sem, páni, do mé arény ! Smích dobe tráví,

on na váš prospch roztese vám laloky a pasy

na salta hledt smrtelná s požitkem, bez obavy,

na frivolní mé posice, opií na grimassy.

Sem, páni, dnes juž naposled, a mohu zítra znova,

a zítra s novjlm úsmvem pes vyšší pjdu vže
a zítra nové sensace a farizejství nová!

Sem, páni, v bubn víení, jež hluí do manéže!

Pak budu samoten, svým vlastním uštván smíchem,m vaší poítat, jíst veei svou ptaí

v plátném, pustém zákulisí tichém,

na »život« vzpomínat si v usedavém plái . . .

Máj.

Ové písn nejslabší jsem pod hvzdami zpíval

a flórem rythmy ovíjel a šeptáním šel strom,

o máji zrazeném ve smutných hájích sníval,

usmíen s každým, oddán pramkomu.

A vonl máj, a modré dechy vlály

hlubokou sílu lily do bor,

mne kvt plameny jen k plái zalykaly,

ve všem jsem slzám našel podporu.

A marné všecko srdce lichocení

!

Studená ruka stišila je brzy . . .

A pták pl sladký u bran otevení,

já jinak slyšel, hledl skrze slzy.

Jsem roky mlád a rty mi rozpuely

a jiní chudí dráhou žhavých skutk,

však dm mých cíl v stínu osamlý,

kde rty mi zmrtví celování Smutku.

A lásku ohromnou pec Sudiky mi daly :

mít zrno písku rád, až k vroucným oím ženy,

mé ruce odeklé však pivinout se bály,

ím cesty touhy byly posvceny.

A já chtl žít! Kik všeehnech nerv žehnul,

jak pouští pal se doušku dovolával,

Duch nkdy Nejvyšší svou soustras ke mn schnul,

že utišen jsem leh, bych s výkikem zas vstával.

Žít! Neúkojnš žít! A vzchytit jako blesky!

A líbat do krve a vzbouit rozkoš ducha !

Vyzvednout lásku prapor na nebeský

a tancem sprznit poustevny ve stedu tmy a hluchá.

To všecko . . Malý okamžik ! Pak zas ustoupím v šero . . .

Jen v pam chci se hromobití síly

nadlidské vášn modlit desatero

a oi zhaslé vzít, jež z požáru mi zbyly! . . .

JAN OPOLSKY.
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ÁVRAT. STUDIE ROMÁNOVÁ.
NAPSAL V. VÍTEK.

Paní Svehlová vracela se jednoho

íjnového odpoledne neobyejn asn dom.
Z pravidla vycházela vždy o druhé hodin od-

polední na návštvu své matky a vracela se až

pokoje. Pojednou se však zarazila. Dvée ložnice

byly pouze piveny a odtamtud vycházely tlu-

mené zvuky. Ztišila svoje kroky a kradla se jako

koka po špikách až ke skulin dveí, jíž bylo

vidti dovnit.

Tvá její, zprvu ržová a klidná, pokryla se

pojednou blostí, jakou vyvolává pouze nejvtší

J. ÚPRKA. MJ SÚSED.

k sedmé. Byl to již tak pravidelný a zastaralý

zvyk ode dvou let, co byla provdána, nebo
její muž zamstnán byl tém každé odpoledne

v kancelái a vracel se teprve až po šesté, kdy

jí chodíval obyejn naproti.

Dnes však bylo teprvé pt hodin, když vy-

stupovala po úzkých, kamenných schodech sta-

rého novomstského domu do prvého poschodí,

kdež zstávali. Dvée kuchyn byly pooteveny.

Vkroila jimi dovnit a rozhlédnuvši se zde, kde

doufala nalézti služku, vstoupila dále do prvního

zdšení a úžas a její hezké malé ruky se tásly

opírajíce se o ze. Sklonila hlavu v napjaté po-

zornosti a tajíc dech chytala každý zvuk, vy-

cházející z ložnice.

Avšak bylo slyšeti pouze neurité šelesty

dvou hlas. Jeden byl mužský, druhým šeptala

njaká žena.

Paní Svehlová poznala hlas svého muže. Bylo

znáti, že je rozechvný tímto rozhovorem, pro-

sebný a asem i vyzývavý. Pouze jednotlivá slova

dorážela jí k sluchu. Byla to neuritá smsice
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tch krátkých, trhaných vt, jichž ást vázne

v hrdle rozileným zajikáním.

Pojednou zaslechla jméno pronesené v proudu

tch vášnivých vt.

— Nuže — — Marouši !

— —
Zdálo se jí, jako by jí byl nkdo uhodil kla-

divem do hlavy a málem že nepadla na zem.

Ano, znala toto jméno, jež patilo jejich služce.

Jak jinak znlo te z jeho úst, než když ji vo-

lával k vykonání njaké služby! A tímtéž mkkým,
lahodným hlasem vyslovoval i její jméno! Zdálo

se jí, že jméno toho dvete, jež tam objímal,

se pojí náhle k jejímu, že se s ní o nco dlí,

že je jí nyní rovna A hluboké opovržení se jí

zvedlo náhle v duši a vzbouilo tam nco hrozn
vzteklého, co byla dosud nepoznala v celém

svém život, co bylo v její mírné, mkké povaze

ním zcela neobvyklým.

Pak zalétl k ní zvuk, jejž vyvolává prudké

setkaní se retu dvou lidi a chvatné oddychování

dvou úst.

Bylo toho píliš mnoho najednou. Vzbouila se

v ní ješt vtší zuivost’ a jediným divokým

rozmachem otevela dvee. Její malé ruky za-

tnuly se v bílé jako sníh psti a její oi vždy

tak krásn modré ztemnly jako jezero, na nmž
poíná boue. Dásn se jí tásly a její bílé zuby

narážejíce na sebe drkotaly jako v zimnici, zatím

co po stažené tvái stékaly jí dv velké slzy.

A v jejím vztýeném zjevu a divokosti její tváe,

na níž v té chvíli byly vyznaeny všechny vlny

té boue jejího nitra, spoívala tak velká krása

jako asi v rozbouené pírod. Zahlédla scénu

a chtla se vrhnouti ku pedu jedním prudkým

skokem, ale v tom se jí zatoila hlava, nohy se

jí poaly tásti, na ele vystoupily jí studené

kapky potu a vyrazivši ze sebe hrozný výkik,

jenž se zdál pronikati stnami a celým okolím,

klesla v bezvdomí k zenu jako podata.

Když se opt probrala k vdomí nalézala se

odstrojena v posteli. Otevela oi a spatila svého

muže sedícího u její hlavy, byl k ní naklonn
a starostlivým okem sklánl se k ní.

Zprvu si nemohla pipomenouti, kde se na-

lézá a jak se dostala do postele za bílého dne.

Le "zvláštní nejistota v pohledu jejího muže
osvtlila jí rázem celou situaci. A on se k ní

náhle shýbal, chtje jí políbiti. Zmocnila se jí

hrozná úzkost a ošklivost' ped tmito blížícími

se rty a ona prudce odstrivši rukou jeho hlavu,

tak že ho skoro udeila do tváe, vzchopila se

divoce v posteli. Oi její zazáily zvláštním

leskem oí šílených a byly široce oteveny na

tohoto muže, pohlížejíce na se zdšením a stra-

chem a vzbuzujíce soucit nad tím velkým smutkem
jejího nitra.

— Co chcete ode mne?« vydralo se jí z úst

trhaným tónem.

— Puste mne, puste, chci pry,« vykikla

pojednou tak hrozn, že se až zachvl.

— Pry! — — -— « vyrazila ješt jednou ze

sebe tímtéž zoufalým pízvukem a chtla se

prudce vzchopiti a vyskoiti z postele, odhodivši

svou pokrývku. Akoliv byla polonahá, chtla

pece bžeti ke dveím a uprchnouti odtud, ale

on jsa silnjším ji zadržel a odnesl bezbrannou

zpt na postel. Zaryla se svými nehty do jeho

šíje, zmítala se v jeho objetí, bila ho svou malou

pstí, ale konen vidouc se bezmocnou jako

malé dcko, klesla zpt a zavevši oi stáhla si

peinu pes hlavu a zaala zoufale vzlykati.

Snažil se jí upokojití, ale vida, že je vše

marné a necít ani odvahy se obhajovati, zstal

konen sedti se svšenou hlavou a s pohledem

upeným k zemi podle postele.

Ležela tak dlouho bez jediné myšlénky, bez

pohnutí. Neuritá smsice pedstav honila se jí

hlavou bez ladu a skladu. Brzy to byly vzpo-

mínky z dtství, hned zase výjevy z prvních dob

jejího manželství a opt o kus zpt nco z jejího

mládí dokud byla ješt dvetem. Ale nech to

byly píjemné i nepíjemné reminiscence, ne-

vzbuzovaly v ní ani záchvv radostného neb

bolestného vzrušení. Dívala se na to jako do

kaleidoskopu, jako by etla z knihy kus románu
cizího života, jenž se jí netýkal. Zdálo se jí, že

je již nepístupna všem dojmm a necítila ani

síly sebou pohnouti. Jako by jí cosi penášelo

do jiného svta. Hlava se jí toila a pipadalo jí,

jako by letla v njakém obrovském kruhu ze

závratné výše do hloubky a brzo opt naopak.

Konen všechny dojmy pomalu splývaty

jeden s druhým, tratily se v neuritou mlhu

vzdalujíce se od ní a ona usnula.

Když se opt probudila pocítila hroznou bolest’

hlavy, jež jí pipadala tžká jako kámen po tom



553 VOLNÉ SMRY 554

tvrdém spánku, jenž jí tak náhle se zmocnil.

Vztýila se v posteli a rozhlédla se kolem. Bylo

již šero a z ulice padal sem žlutavý svit plynové

lampy. Všechny pedcházející dojmy noily se

zvolna jeden za druhým opt ped ní vstávajíce

jako stíny z njakého úkrytu.

Vyskoila z postele a poala se rychle oblé-

kati. Zdálo se jí, že je te úpln sama. On odešel.

Bohudíky. Konen je tedy svobodná. Ach! jak

se jí to zde vše te protivilo. Jen kéž by již

byla venku z toho žaláe.

Zapletla si rychle vlasy tesoucíma se rukama

tajíc dech, aby nevzbudila nií pozornost. Srdce

jí tlouklo v hrudi tak

divoce, jako dosud

nikdy v život. Jen

rychle — rychle! Pe-

hodila si pes hlavu

šátek, jejž nosívávala

veer do zábav, a tiše

jako koka kradla se

ke dveím.

Jdouc okolo stolu,

za nímž se u zdi na-

lézala pohovka zara-

zila se však pojednou,

jako bv jí byl vjel nž
do tla.

Vidla hlavu svého

muže, jenž leže na

pohovce spal. Oddy-

choval tak tiše, že ho

díve v rozilení ani

neslyšela. Málem jen

že zadržela výkik. Ale

akoli chtla prchnouti

jediným skokem ke

dveím a odtud na

ulici, nemohla sebou

náhle pohnouti a mu-

sela zstat státi jako

pikována tímto po-

hledem. Zadívala se

tedy na nho a náhle

zastavený proud její

myšlének se uvolnil.

Tedy tento lovk byl

jejím mužem! Jak to

jen až dosud mohla vydržet s ním spolen žít?

Vždy to musela íst z jeho každého pohledu,

jakých hanebností se na ní dopouští. A ona byla

tak slepá, že toho až dosud nevidla. Ale pece

jen ho nikdy opravdu nemilovala, cítí to te
zcela urit, nikdy, nikdy! Vždy ji nco u nho
odpuzovalo, jako by to tušila, jak je špatným.

A tak s ním žila skoro ze zvyku, byvši na polo

nucena si ho vžiti. Ach ! dobe na ni, dobe —
pro byla tak slabá a nebránila se tomu vši

silou, když ji rodie pemlouvali. To je ta kletba,

jež na ni dopadla a zniila ji snad pro celý život.

Pro zaprodávala za okamžitý prospch z tohoto

satku jí kynoucí svou pravou lásku, jež jí po-

skytovala tolik nenahraditelného štstí, a kterou

již tolikrát byla oplakala. A to všechno jen pro

kus toho chleba.

A ona cítila pojednou tak tžce celou bídu

toho laciného zaprodání se za cenu celého života,

jež na ní nyní ležela jako balvan. Nyní teprvé

prohlédla a vystupovala na to vyšší místo, odkud

se jí rozvíral široký rozhled po život. Jaká to

byla díve jen malá dušika, sobecká a ubohá!

A pece jen cítila, že není sama vinna. Nebyio

tu nikoho, kdo by jí to byl ekl, kdo b^y ji byl

pesvdil, jak mže být nešastnou. Ach ! to

vychování —
Jak jí pipadal ten lovk te odporným,

jak ošklivým, jako dosud nikdy. Pišel k ní

s požadavky použít jí pouze ku svým smyslným
choutkám a nevidl v ní nic jiného, než kus

masa. A ponvadž ml postavení, ponvadž byl

již dosti starý, prodali mu ji. Ó — to je svt!

Zachvla se odporem pi této myšlénce.

A tyto rty ji líbaly, tyto ruce se dotýkaly

jejího tla, tento dech ji ovíval! Jak hrozné pro-

hešení se proti lásce, jaká nemravná svatokrádež!

A zde je trest, první dotek kletby, cítí to dobe!
V tom sebou on lehce pohnul. Jako by ji

bylo nco bodlo a uvolnilo, co ji díve zde za-

drželo a pinutilo k tomuto bezdnému rozjí-

mání. Vzpamatovala se a pocítila opt tu dívjší

smrtelnou úzkost’, aby jí zde nezadržel.

Piplížila se po špikách ke dveím, otevela

je a probhla prvním pokojem a kuchyní ke

schodm. Ped krucifixem, u nhož blikala ole-

jová lampika, poznamenala se kížem a stáh-

nuvši šátek pes elo vybhla na ulici.V. PRESSIG.



Konen byla tedy volná. Bžela ulicemi ku

pedu pronásledována neuritou bázní, že je

sledována. Bála se ohlédnouti, aby snad ne-

spatila tva svého muže.

Pojednou se zarazila uprosted hluné smí-

chovské ulice. Kam vlastn jde? Domu? Ach,

nikoliv! Njaká vzpoura ozvali? se jí v nitru

proti tomu bezpráví, jehož se na ní také doma
dopustili tím, že ji pinutili k tomu satku. I doma

jí to te pipadalo protivné. Snad ji mli rádi

a mli na mysli její blaho, když jí k tomu radili,

ale nemli pochopení pro její cit, jenž se proti

tomu vzpíral. O že nemla tehdy více síly a ra-

dji neutekla z domu, nevrhla se v náruí toho

drahého Karla, jehož ve skutenosti jedin milo-

vala. Jak s ním mohla prožít krásné, božské

chvíle oddané, vášnivé, neuvažující lásky, toho

jediného blaha, jež je hodno, aby pro n žena

žila. Jak se jí te protivily ty hmotné výhody

spojené s jejím manželstvím, jak malicherné ty

všední starosti o domácnost’, jež nebyly ozáeny
žádnou myšlénkou, že jsou vnovány bytosti

milované, jež je jedin iní pvabnými a dovede

vyplnit život mladé ženy.

A ona se dala do tak prudkého vzlykání nad

tím nepochopeným životním snem, jenž se noil

nyní ped její duší jako mrtvý z hrobu, že se až

zastavovali lidé. Konen byvši upozornna na

své okolí, osušila si rychle oi a dala se spšným
krokem ku pedu. Cosi jí pojednou vyjasnilo

tvá a zázraný úsmv jejích oí svdil, že se

jí zrodila v nitru njaká nová nadje zmocniti se

toho štstí, jež se jí ped chvílí zdálo býti ztra-

ceným.

Ano, pjde k nmu, vyhledá ho. On jí

jist odpustí, až ji uvidí tak zlomenou u svých

nohou. O — on byl vždy tak dobrým a nžným

!

A nový nával citu rozvlnil jí touto vzpomínkou

její duši. Jí již pece na niem nezáleží. Co

by jí bylo platné být poestnou, když kolem

ní jest tolik špíny a když by ona pi tom byla

dále nešastnou. Nikoliv — má také právo na

kousek štstí, vždy žije jen jednou a nikdo

jí nevrátí více to, co jednou ztratí. Ach! svt je

nevdným, k emu tedy na tolik ohled

!

Ano! — k nmu — k nmu. Jak budou šastni,

jak budou spolu žít, jak budou vzpomínat na ty

zašlé, krásné chvíle jejich bývalé lásky a jak
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uiezi slzami nad tím utrpením, jež museli prožít,

bude záit úsmv toho štstí, jež se k nim ko-

nen zas vrátí. O — jak se pivine k té jeho

milující, drahé hlav, jak bude vášniv líbat jeho

rty, aby mu nahradila všechny ty polibky, jež

za ta dv léta jejího manželství ztratil, jak se mu
oddá celá, celá, vždy te teprve poznává, že

jedin jemu náležela, svátým právem a zá-

konem lásky, jenž je tak vznešený proti tm
malicherným zákonm lidským, poutajícím k sob
duše, jež se asto ani neznají. A pjde za ním

stále, jako stín, nedá se odpudit od jeho prahu,

bude mu ho stežit jako strážný duch lásky

a nedá se od nho odtrhnout nikdy — nikdy.

A on — až pozná, jak nekonená je její láska

k nmu, až se v nm probudí ten starý cit, jenž

je jist pevn uschován ješt v jeho duši, tu jí

odpustí.

O bude to život krásný a sladký — -

A ztrácejíc se v tomto horeném blouznní

o novém štstí, jehož se chytla ve svém tžkém
smutku jako ruky podávané tonoucímu a vyvo-

laném jedinou myšlénkou na svého bývalého

milence, bžela tém sotva dechu popadajíc do

známé malostranské ulice, odboující od schod
vedoucích z Karlova mostu. Ano, tam spolu

vždy chodívali, podél té zahradní zdi táhnoucí

se až k vysokému parnímu mlýnu, tam prosnili

kus pohádky svého mládí a lásky. Jak zdravila

te ta místa s novou nadjí, že se to vše zas

vrátí! Pojednou se zarazila. Zná sice dm, kde z-
stával, však jen zda-li tam on ješt bydlí. Úzkost’,

že se již mohl odsthovat, stáhla jí adra, ale

to jí ješt více pobídlo ku spchu, aby se pe-
svdila o pravd. Konen stoupala po kame-

ných schodech širokého dvoupatrového domu.

Vyprovázela ho nkdy až k tomu domu, když
mla více asu než on. Pamatovala se te, že

jí vždy íkal, že bydlí ve druhém pate hned

u schod a že má pronajatý svj zvláštní po-

kojík.

A vystoupivši až k oznaeným tm dveím
s tlukoucím srdcem a zsinalá v tvái, lapajíc

tém po vzduchu nesmírným rozilením ped
tímto rozhodnutím její poslední nadje, snažila

se peisti jméno navštívenky, jež byla upevnna
na dveích. Ve svitu petrolejové lampiky visící

na protjší zdi peslabikovala tesoucími se rty:
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Karel Hladík, právník. Ano — on! Tedy ko-

nen. Le co ekne? Pojednou se zarazila ne-

vdouc v té chvíli, jak zapoíti, jakými slovy

probudit hned na poprvé jeho soucit a pocho-

pení pro její neštstí Octla se v hrozných roz-

pacích, když si pipomenula náhle as, okolí

a celou situaci, v níž by se musela tak podivn
vyjímati, kdyby ji nkdo zde pistihl. Tu za-

slechla na schodou blížící se kroeje a v nej-

vtší úzkosti pistoupila ke dveím a zaklepala.

Uvnit ozvaly se hned na to kroky a když

zarachotil klí otevely se dvée. V zái malé

petrolejové lampy stojící uvnit na stole, jež

padla i na ni, objevil se mladý asi tiadvaceti-

letý muž s tmavými vlasy, hlubokým okem a

malým knírem. Spativ postavu ženy, jež tu

v tak neobvyklou hodinu se objevila a zpola

byla zahalena šátkem, tak že jí ani nemohl vi-

dti do oblieje, chtl se jí prav otázati, co si

peje, když tu ona strhnuvši si šátek z hlavy

zašeptala kvapn a prosebn

:

— Puste mne na okamžik k sob. Chci vás

o nco poprosit.

«

Poznal ji okamžit podle hlasu a zachvl se,

jako kdyby ho byl ovanul mráz. Zbledl a nemohl

rozilením ze sebe náhle vypraviti ani slova.

Avšak vpustil ji rychle dovnit a zavel hned na

to dvee. Octli se sami uprosted malého stu-

dentského pokojíka s chatrným zaízením a oknem
vedoucím na ulici. Ale on se rychle vzpama-
toval a postaviv se ped ní pravil chvatným, le
již klidným tonem

:

— Bože, co vás sem vede? Mluvte, co se

stalo a co chcete ode mne ?«

— Divíte se, vite ?« odpovídala klidnji, od-

loživši svj šátek a posadivši se bez vybídnutí

na židli. Opela oba lokte o stl a sklonivši

hlavu poala vzlykati.

— Ach, je to tak hrozné, tak hrozné, kdy-

byste jen vdl !

«

Snažil se jí pimt, aby vše mu ekla a tšil

ji pisednuv k ní. Zdálo se mu, že zas ta stará

váše z ní poíná vanout, která ho ped temi
roky tak spoutala a pro niž vytrpl tolik bolestí.

Cítil opt její žhavý dech, jako by vycházel n-
jaký ohe z této ženy a jeho plameny mu zase

zaaly olizovati duši. Zachvl se pi tomto pocitu

a chtl si sednouti od ní dále, ale v tom ona

uchopivši jeho ruku, kterou ji hladil po vlasech,

obma svýma malýma rkama a svírajíc ji ke-

ovit, zadívala se na s pevným pesvdením
zoufalce a její tesoucí se ústa vyrazila ze sebe

v jednom prudkém výbuchu:
— Karle! V mi to svat, že jestli mne te

opustíš — zemru.

«

A vrhnuvši se na jeho šíji, dala se opt do

vzlykání, jež jí lomcovalo jako kee.
— O ty nevíš, ty nevíš, « vyrážela trhan mezi

tímto ji drtícím výbuchem bolesti — »já jsem

tak nešastná, tak nekonen ubohá! Smiluj se

nade mnou, ty jediný, který mne mžeš zachránit,

ty jediný, jehož jsem kdy milovala a budu mi-

lovat do posledního vzdechu ! A nezáleží-li ti na

tom, zda budu žít i nikoliv, zachra mne aspo
k vli tm, kterým by byla moje smr k hanb.

Ty’s byl vždy tak nekonen dobrý, tak nžný
ke mn. Vím, že jsem bídná, ó tak bídná, že se

hnusím sama sob. Te teprv pochopuji, jaké

hanebnosti jsem se na tob dopustila, na tob,

na své cti, na své duši a tle, a co bylo nej-

hanebnjšího, že jsem zradila lásku! O v mi,

já již strašn trpla a pykala, nebo cítím, že

jsem od ní prokleta. A hle — já pišla, ja se

plazím po kolenou k ní, po kolenou, biju se

v duši a volám: milost’! odpuštní! O ona je

nekonen milosrdná, není nic, co by ona nedo-

vedla odpustit. Vím to jist, vím a proto se od-

važuji! k ní pozvednout svoje híšné zraky a chci

jí slíbiti vše, vše co ona bude chtít a dávám jí

v záruku svj život, svj celý život, svj po-

slední vzdech. A s nezmrnou radostí chci init

pokání, jež mi ona uloží, chci zmírat teba je-

jími mukami, a budu se pi tom ješt usmívat,

jen když budu vdt, že mne zase pijme ve

svou sladkou náru a že v ní budu dýchat.

Ó Karle, mj miláku jediný, vezmi mne, jsem

tvá, dlej se mnou co chceš, jen mne neodpuzuj

od sebe, nebo ty jediný mne dovedeš zachránit!

Ó chci jen tebe — jen tebe! Budu teba ležet

jako pes a tvého prahu, budu tvým stínem, tvou

služkou, vším, co budeš chtít, jen mne nezapuzuj

od sebe a dovol mi dýchat ten samý vzduch,

který dýcháš ty Budu líbat tvé stopy, budu

tak tichá, nebudu t rušit a ti pekážet ani

v nejmenším, budeš vidt. Schoulím se v koutku

a budu tak šastna, když se budu moci jen na
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tebe dívat. O nech mne u sebe, nevyhánj mne,

písahám ti, že ti budu vdnou každou my-

šlénkou, každým dechem !« — — A svezla se

se k jeho nohám, objala jeho kolena a smáejíc

e slzami líbala je.

Byla to jediná dlouhá vta, kterou hovoil

její podlomený cit a dvra v život, se kterou ho

prosila, aby ji podepel a zachytil, díve než

bude pozd. Nevdla ani sama, kterak jí pi-

cházejí na rty tato slova tak beze vší pípravy

a duševní námahy. Jako by byl nkdo uvolnil

v její duši pojednou njaké závory, za nimiž se

kupily její myšlénky spoutány. Te ekla vše

a bylo jí tak volno v pítomnosti té jediné by-

tosti, které ješt na svt vila a kterou jedin

milovala.

On nebyl z prvu mocen slova. Pišlo to tak

náhle jako blesk do této klidné eho studentské

domácnosti a zárove i nitra, kde bylo již dávno

ticho. Byl to onen železný klid, tém pod zá-

vorou nebo náhrobním kamenem, jenž byl tak

krt vybojován pede dvma let}y kdy Anna se

vdala. Pod tím kamenem pohbil svou lásku

k té žen, kterou kdysi tak šílen zbožoval.

A ona te pichází a chce ji vzkísit a krvaví

si ruce, chtíc ji vysvobodit z toho hrozného vzení.

Karel cítil, že má však i v ruce klí k té

hrobce a tou že je její váše. Ale on nechce -

ne — nikoliv! Dsil se toho, že by ml ješt

jednou podstoupit to, co mu kdysi rvalo srdce

z tla. Vdl, že by to podruhé nepežil a proto

se chtl vzepíti vší silou, kterou ml v duši,

tomuto hroznému návratu. Nebo tušil tu tragédii,

které by oba nutn propadli, až by se ostatní,

kterým záleželo na jejich život, poli o n rváti,

chtjíce je na novo odtrhnouti od sebe. A tento-

krát by to oba stálo život. To již bylo jednou

nenapravitelné, to byla tragická vina jeho bý-

valé milenky, že nemla v as sama dosti síty po-

znati, emu se vrhá vstíc zahazuje-li jeho lásku,

kterou ji chtl háti celý život, pro kus chleba

a njaké privilegované stanovisko ve spolenosti.

A bylo mu jí tak nesmírn líto, nebo
te cítil, že jsou jeho povinnosti k ostatnímu

lidstvu, k tm, kterým také nco v život zna-

menal a k sob samému —
- vyššími a mocnj-

šími než láska, jež byla kdysi poskvrnna zradou,

než tato nešastná žena, jež by i snad z nut-

nosti, dopustila se takového tžkého híchu,

a kterou bude muset obtovat tomu vyššímu

ideálu, pro který nyní pracoval a žil. Litoval

hoce, že on to práv má být, jenž rozhoduje

o tak hrozné vci, jako je život a štstí dvou
stran, že on tím rozhodnutím se pro blaho jedné

z nich ubije druhou. Jak to tíží byt takovým

Pilátem! A v jeho duši vynoila se šedivá hlava

jeho matky a otce tam v dáli ve vesnice a jako

by až sem k jeho sluchu dorážela slova z tch
uvadlých rtu ševelíce kol nho tak mkkým
dobrým tonem, slova, Šeptaná kdy oba sedíce

na lavice ped nízkým jejich barákem, dívají

se do hvzdnaté noci a duší jim táhne jediná

mj/šlénka na nho, na tu jejich jedinou radost’

a pýchu a oni šeptají za nho modlitbu.

O ml je tak nevýslovn rád tento dobrý

a zmužilý hoch a jen jim piítal, že pežil kdysi

tak hroznou ránu dsného sklamání, jen k vli
nim tehdy zápasil celé noci tak hrozn o život,

A zde ta ubohá žena, jež se mu svíjí u nohou
a prosí ho za milost’! Pozvedl ji mkce a jemn
a pohladil ji po tvái.

— Ubohá Anušo!« pravil k ní konejšivým

tónem dojat jsa její bolestí. Ale toto jméno, jež

po tak dávném ase zaše pronesla jeho ústa a

jež jako by bylo vyšlo z tajemné hlubiny jeho

nitra, optovalo se tam v tisíci ozvnách a od-

razech, jako asi kámen, jejž nkdo hodil do

hluboké propasti. Zachvl se, nebo cítil jak ho

to jméno zaíná zase strhovat tam dol, jako do

njaké hrozné skrýše, odkud není více vyváznutí.

A ten hlas minulosti, který se mu tak dsiv
rozlehl duší, mu dodal zase více zmužilosti k za-

pasu.

— Nuže, eknte mi, co se vám stalo ? Po-

tkalo vás snad njaké neštstí — zemel vám
snad nkdo, i vás nkdo pronásleduje, že jste

musela prchnouti až ke mn?« pravil k ní jemn.
— O ty to víš, Karle, co mne sem pivedlo.

Tvá hrozba se vyplnila, že budu nešastna, ach,

tak hrozn se vyplnila! To on, on, víš, mj muž.

O ne — ne více mj. Mj jsi te jen ty, ty je-

diný. On mne tak bídn klamal a zradil. Vidla

jsem to na svoje vlastní oi. Jak je mi odporná

již sama vzpomínka na nho,« — a nový proud

úpní a proseb vyinul se z jejích úst, aby jí

odpustil a nezahánl více od sebe.
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Z VYSTAVY ARCHITEKTURY A INŽENÝRSTVÍ.

Potlail v sob mírný záchvv zadostuinní

po tom dlouhém ase, že se nemýlil ve svém

proroctví a jež oekával po celý ten as, co

Anna byla vdána, aniž by se k tomu sám pi-

znával. Nuže konen pišlo. Ale když tu bylo,

v celé své hrze a píšernosti, pál si opt, aby

to bylo radji snem — tak ho to nevýslovn

dojímalo.

Dívala se na tak prosebným uslzeným po-

hledem, jakým se dovede pouze dívat žena,

v nmž bylo vyjádeno celé to nesmírné utrpení

její duše i s tou velkou láskou, již mu chce

vnovat. Nabízela mu s naklonnou hlavou svá

ústa k polibku

tak oddan, jako

druhdy. Byla do-

sud tak krásná,

jak o ní sníval

vždy ve svých

snech : tytéž oi,

tytéž jemné tahy,

táž svdná, r-
žová ústa. A ta

štíhlá bílá šíje,

kterou vždy po-

krýval polibky,

byla jako vymo-

delovaná. Man-

želství nezane-

chalo za ta dv
léta na ní ani nej-

menší stop}/, z-
stavilo ji nedo-

tknutou, nebo
patrn v nm žila

prázdný život.

Ano, byla to

táž žena, která

ho ped tím —
jak se mu zdálo

—
• tak dlouhým

asem opustila a

nyní se k nmu
vrátila. A jak tak

kleela u jeho no-

hou, svdná, na-

bízejíc se mu a

objímajíc jeho ra-

mena poalo ho k ní opt nco neoddolatelného

táhnouti. Pipadala mu zprvu tak cizí, ba necítil

k ní ani toho nejmenšího milostného záchvvu
a citu, mimo pátelský soucit s jejím neštstím

—

ale te, kdy z ní poínalo dýchat zas to ženství,

ta stará nha a oddanost, ty svdné pvaby
milující ženy, jež dovoluje svému milenci vše —
poalo ho to opt spíjeti starou vášní a on

poznenáhla se zdšením poznával, jak mu mizí

pda pod nohama. Chtl se neho chytit, chtl

vstát, volat, kiet, aby mu pišli ku pomoci,

volal obraz své matky, svého otce ped svou

duši, spínal v duchu ruce prose njakou ne-

známou sílu, ano

ve své úzkosti

volal též i boha,

v nhož nevil,

by ho zachránil.

A zatím pi-

tahován dvma
rukama, jež se

mu zavsily na

šíji jako závaží,

blížil se svou hla-

vou ke hlav její,

cítil již její horký

dech a jeho rty,

zatím co se mu
zdálo, že se vše

s ním toí v jed-

nom závratném

letu, klesly na

rty její . . . Bylo

po zápase, nebo
jeho oi se za-

vely v jediném

prudkém a di-

vokém objeti a

v jeho duši se

mu zatemnilo.

Ml jen pocit,

že padá s njaké

ohromné výše,

na niž se byl tak

pracn dostal se

smrtelnou tém
únavou, nkam
dol, odkud neníC. KLOUEK. DETAIL FASADY.
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více vyváznutí. Shodila svj svrchní šat a svléknuvši

se s tou zvláštní rychlostí, jakou to pouze dovedou ženv slep

a s vášní se oddávající milovanému muži, skryla se do jeho

odestlané postele, když byli ped tím na ni usedli. Díval se

v nmém úžasu neznámého mu dosud opojení jako zkame-

nlý na to její poínání, k nmuž ji nevyzval ani jediným

slovem. Ale v tom již se sklonil k jejím krásným bílým á-

drm, jež prvn u ní ve svém život spatil a líbal je šílen.

Pipadalo mu vše jako jeden úchvatný sen, v nmž není si

lovk jist píinné spojitosti skuteného fakta. Jednal pouze

pod dojmem své vzbouené vášn, která se v nm rozpoutala

jako divukrásná boue a které dosud nezažil. Neznal více sám

sebe, nevidl nic kolem, vše splynulo v jedinou mlhu, z níž

se noil pouze zjev krásné ženy, kterou opt miloval a jejíž

tlo pokrýval polibky. V jeho duši vše utichlo, všechny my-

šlénky se skryly do svých zákoutí a toliko jediné vdomí tam

záilo jako rudý ohe v noci, vdomí splnného snu a illuse,

jež se mu zdála vždy neuskutenitelnou jako sama nesmrtel-

nost’, že drží konen v objetí jedinou ženu, kterou dosud mi-

loval s celou vášní svých dvaceti let, že je výhradn jeho,

tak úpln, tak zcela — -

—

Shasla sama svtlo a oba objali se tak prudce s tou uvol-

nnou touhou, že se jim až ztajil dech v rozbouených prsech.

A pojem prostoru, asu a místa se jim ztrácel v jediné ve-

liké a nepopsatelné rozkoši a vrhl je zemdlené posléze do

v náru spánku, když z nich byl vyssál každý záchvv citu

a každou myšlénku. —
Jitro se poínalo zvolna vkrádati oknem a roz-

hrnovalo stíny, když Karel pojednou otevel oi.

Cítil, že hlava jeho spoívá na njakém mkkém
teplém podkladu. Pozvedl ji a spatil nahé rám
Anny, jejíž hlava v záplav tmavých vlas ležela

vedle jeho na podušce. Její ústa byla lehce po-

otevena a skrze bílé zuby dral se jí zvolna

a v pravidelných pestávkách dech. Zadíval se

na ni pekvapen, jak se tato žena zde octla.

A rázem si pipomenul verejší veerní scénu.

Zhrozil se, jak se nco podobného mohlo

státi a nechtl zprvu ani vit skutenosti. Jak

te zcela jinak na to vše pohlížel ! Zdálo se mu,

že jeho duše se probouzí z tžké njaké únavy

a každá myšlénka mu zpsobuje bolestný pocit.

Bylo to bolestné protahování se duše, v níž to

vypadalo tak podivn, skoro dsiv. Pojednou

padl jeho zrak nad postel a on se zachvl. Po-

dobizna matina dívala se na tím dobrým po-

hledem, jímž se k nmu zdála volatí: Ach, moje

drahé dít — A slzy vstoupily mu do oí.

Z VYSTAVY ARCH1T. A INŽENÝRSTVÍ.

C. KLOUEK. DETAIL FASADY.

Pojednou se však vzchopil a na jeho tvái

bylo znáti pevný úmysl a rozhodnutí. Zadíval

se opt na matinu podobiznu a neodtrhuje více

svj zrak od ní, jako by mu lila do duše zvláštní

sílu, vyvlékal se pozorn z pokrývky, jako by

se bál, aby nevzbudil i jí.

Pak rychle, ale tiše chopil se svých šat
a oblékal se, dávaje úzkostliv pozor, zda se

Anna neprobouzí.

Když byl hotov, sal rychle a obezele podo-

biznu matinu se zdi a políbiv ji schoval ji do

náprsní kapsy u kabátu.

Pistoupil k oknu, kde stál jeho stolek a napsav

tužkou na kus papíru nkolik ádek, položil je

na židli u postele.

Vyal peníze ze svého vaku, otoil opatrn

klíem a uzavev ho blížil se po špikách ke

dveím. Ješt jednou se ohlédl, poslal rukou po-

libek spící žen, otevel zvolá dvee a vystoupiv

jimi na chodbu, opt je tiše zavel. Mezitím

zdálo se mu, že slyší dlouhý vzdech vycházející
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od postele, jaký vzbuzuje njaký tžký sen a cosi

se lehce pohnulo. Ztajil dech a naslouchal chvíli

___ ;; __ 'JÍ**'-* :

FR. ŽENÍŠEK. STUDIE.

za dvemi. Ale bylo opt ticho a on sestupoval

spšn po schodech dol a odtud otevenými

již vraty na ulici. Když již se vzdaloval od domu,

obrátil ješt jednou pohled k oknu svého bytu.

Nco mu sevelo hrdlo nevýslovnou bo-

lestí a z jeho oka vytryskla slza. Setel ji

však, vytáhl opt podobiznu matinu ze

záadí, jako by se chtl posilniti a jeho

tahy jako by byly zkamenly jedinou my-
šlénkou. Vdl, že se tam již nikdy více

nevrátí. A spšným krokem ubíral se na

nádraží. Pojede dom a až se uklidní, pe-
sthuje se v Praze jinam, kde by ho více

nenalezla. A svátá povinnost’ vi druhým
duším, jež byl vera zradil, vyplovala te
jeho nitro. Svtlo jako by ho bylo uinilo

silnjším a ukázalo mu pravou cestu. Cítil

se tak volným a spokojeným v duši, že

vera nevypudil tu ženu do noci a že jí

vnoval také trochu té lásky, jež jí snad

zachránila ped hrzou zoufalství a dnes

že dává tu ostatní ást’ své duše tm dru-

hým. —
Bylo to tak dobe, nech on sám teba

pi tom krvácel a zstal tak chudým, že mu
nezbylo nic více — — —

Ale když vsedl do vlaku a octl se

sám v prázdném oddlení, vrhl se do kouta

a poal plakati jako malé dít, nemoha se

odtrhnouti od obrazu té ženy, kterou za-

nechal tam ve svém pokojíku slabou a pro-

sící ho o pomoc, vztahující k nmu zoufale

svoje ruce, ženu, jež ho tak velice milovala

a jež te snad bez nho zeme.

— Co asi dlá — co asi dlá, má
ubohá Anuša? « rozdíralo mu zou-

falou otázkou schvácenou jeho duši, zatím

co kola vagonu v nepetržitém rychlém tempu

unášela ho do dálky — — —

Na horách.

Na horách vysokých, blíž k nebe moi, kde obzory jsou rozpjatý, až v strachu hlava bolí

kde dýchám široce a navracím se bohu, a obí stromy houkají do modrých sborem hlubin,

kde ídké protže jak bledé hvzdy hoí jsou lidé shluklý hmyz tam v nízké dálce v poli

v své nedostupné svobod na vzdušném na ostrohu, a slunce siní vše, jak z ohn vyšlý rubín.

Na horách nejvyšších se nadšen modlím k Tomu,

jenž hory navršil, kde bledá protž kvete:

Dík za tu výši, za ev horských hrom
a diky za ticho, jenž v skalách pláe vkleté ! JAN OPOLSKÝ.
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Fatalista.

C^hudá pole, prázdná pole

leží nehnuté,

mléné nebe zamyká se

sklesle sesut.

Hrí vody, bijí, huí,

slapy sbírají,

zanedbané ohn malé

leckde dýmají.

Nevysvítí, neprostoupl'

slunce mlžiny,

neuprosí šedé Fátum

chuas jediný.

Není konc, splyne všecko

bez pamtních stop,

za obzory pokrauje

chmurn pochod dob.

Padnou vže odkud bylo

vídat pohoií,

nežli na svahy zas vstoupím,

hvzdy vyhoi í.

Zbylý jas se válem stráví,

vzrostou chmury, še,

pro pohledy volajících

žádná odpov . . .

Chudá pole . . . vody hrí . . .

nebe zameno . . .

Dív, než v slzách zapoato,

vše juž ztraceno !

JAN OPOLSKÝ.

— KE KAPITOLE O ZACHOVÁNÍ STAROBYLÉHO RÁZU
MSTA PRAHY. — Mstská rada a zemský výbor.

— Soupisná komisse.

Je zajimavo sledovati ruch vyvolaný bolestnými

výkiky zoufajícími nad budoucností krásné Prahy, mezi

nimiž hlas V. Mrštíka nej silnji se ozval v epištolách

s nadpisem »bestia triumphans«.

Nemáme bohužel tolik informací, abychom blíže nahléd-

nouti mohli do zákulisí rzných tch korporací, které v této

záležitosti jsou kompetentními, pro nás zstanou smrodat-

nými jen úední zprávy jejich, jež denními listy jsou publi-

kovány; ty pak srovnávány, jsou tak zajímavý, že stojí za

menší zmínku, kterou v následujících ádcích podáváme. —
Minulého roku zadány stavebníkem domu v Nerudov

ulici plány k stavb nového 4patrového domu. Msto udlilo

povolení bez ohledu na výšku zamyšlené stavby, tedy také

bez ohledu na vše co za tmito domy stojí, msto schválilo

dále f.^ady bez ohledu na to jaké jsou a tudíž také bez

ohledu jak celému vzezení v Nerudov ulici poslouží. Toho

všeho patrn nebylo v zájmu zachování starobylého a ma-

lebného rázu msta potebí, pro podobné malichernosti

nemla mstská rada tentokráte smyslu. Ale stalo se, že

rekursem njakým zanesena ta vc k zemskému výboru, kde

našlo se tolik interessu a porozumní, že mstskému úadu
stavebnímu jako instanci prvé mírn pipomenuto, že by

podobných poklésk (proti rušení rázu Prahy) ml se vy-

stíhati a pipomenuto, aby cestou smírnou se stavebníkem

docíleno bylo narovnání v tom smyslu, aby stavny byly

pouze patra ti. Nedivili jsme se pak ani tak právnímu píteli

stavebníka, bývalému primátoru, který cestou právní chtl

prosaditi povolení všech 4 pater, jako rozradostnni jsme byli

porozumním nejvyšší samosprávné korporace zemské, která

celým vlivem svým v záležitost tu se vložila. S vtším ješt

potšením etli jsme dále nkolik zpráv, že u zemského vý-

boru s opravdivostí o vci se jedná, že vážn pomýšlí se

na vydáni zákona na ochranu zemských památek umleckých
a že i v záležitosti umlecké komise pražské ze strany

jeho na obec psobeno k tomu, aby docíleno bylo smíru

s obcí a aby touže innosti komise, která hlavn tímto

smrem mla psobiti, nebyly kladeny ze strany msta
takové pekážky, které trvání její docela znemožovaly.

S radostí hledli jsme na opravu dom na malostranském

námstí a ve Valdštýnské ulici, jež zemský výbor ku svým
úelm docela dobe adaptovati dovedl, dávaje tak slavné

mstské rad píklad ku zachování prelatury, dom na

Staromstském námstí a j. v.
;
vidli jsme v tom další dkaz

nejlepší snahy, pi níž od theorie pechází se ke skutkm
Le radost’ naše pojednou byla zkalena zprávou, že týž zemský

výbor zamýšlí prospekt sv. Apolináe zastaviti fádním skla-

dištm dekorací nár. divadla a jinou opt zprávou zbuzen
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JOS. KOVÁ. TAPETA.

dní velkého a dkladného soupisu všech památek pražských

byla udlena podpora 20.000 zl. archeologické komisi pi

akademii eské, která soupis v království obstarati si vzala

za úkol. Ponvadž v plenu o tomto bodu nemohlo býti jed-

náno, vyhledal se obecní schematismus, a tam na štstí ob-

jevena »komise pro soupis stavebních a umleckých památek«.*)

Této komisi odkázána pak žádost’ akademie a zde pijat

náhled, že byla-li by rada mstská ochotna vtší obnos sou-

*) Tato pražská komise sestávala tehdy z následujících

obecních delegát, konservátor a odborník
:

Q. Blský,

mst. radní, Jind. Eckert a Múnzberger, obecní starší,

Dr. elakovský Jar., Herain J., Jelínek Betislav, Mocker Josef,

Wiehl Ant., zástupce Umlecké Besedy, mst. musea, spole-

nosti pátel starožitností, odboru eské akademie vd a umní
a slovesnosti, musea král. eského, kesanské akademie,

umlecko-prmyslového musea, spolku architekt a inženýr,

mst. archivu, stavebního referátu a stavebního úadu, mimo to

pak pp. Eckert Frant. fará, Dr. Chytil Karel, Koula Jan,

Dr. Tomek V. VI. a Zeyer Jan, jenž na tuto hodnost resig-

noval.

nejvyšší úžas nad tím, že mstská rada t. j. táž korporace,

která na jedné stran boí památky i tam, kde by je mohla

zachránit!, dovoluje zastavovali prospekty i tam, kde by o jich

zachování svým rozhodnutím mohla se piiniti (Rožánkv

dm v jelením píkop, domy u býv. újezdské brány pod

Petínem) podala zemskému výboru memorandum, žádajíc za

zachování zmínného pohledu. A tu piznati se musíme, že

v upímnost toho papírového protestu staré híšnice proti

híchu cizímu jsme opravdov nevili; šli jsme podívat se

na ten ohrožený prospekt a vidli, jak pichází se po funuse

s kížkem: Krásná spoleenská zahrada zniena, do její pdy
postaveno nco prostých bud s nejprimitivnjšími tvary

a la nádražní budovy venkovské v popedí. — Tak

pesvdili jsme, že nedvra naše k upímnosti toho me-

moranda byla zcela oprávnna. i nemla mstská rada již

tehdy, kdy se zmínné stavby povolovaly, dosti síly zved-

nouti hlas svj na zachování malebného rázu Prahy?

V únoru letošního roku vzdala se umlecká komise své

innosti pi mstské rad vyloživši veejn píiny pro tak

uinila. Psobením zemského výboru stalo se, že mlo dojiti

k jistému smíru, a a od doby té uplynula dlouhá ada msíc,
oficieln není známo, že by ke smíru došlo, neb že by se

o vbec jednalo. — Pedseda komise, architekt Zítek, po-

ven byl úkolem s primátorem msta vyjednávat, dodnes

však nebylo ani se strany msta ani se strany komise

o njakém výsledku sdlení uinno. Kdo však mezi ádky
officielních zpráv isti chce, najde tu i tam mnoho, co lásku

mst. rady ku komisi umlecké i ku vcem, jichž se tato

ujímala, jasn osvtluje. Záležitosti, v nichž rozhodovati

mla umlecká komise, pedkládají se bu komisi technické

— máme pak nadji, že Praha zdobena bude budovami jako

pohoelecká kasárna a Tržnice, vypisovati konkurence jako

pro pojišovnu — anebo komisi soupisné.
Objevení této komise má také svoji historii. Roku lo-

ského byla mstská rada požádána, aby za píinou prove-

A. BOUDOVÁ.
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pisu vnovati, mohla by o provedení jeho starati se komise

soupisná sama. Uplynul celý rok, a minulý msíc doetli

jsme se, že mstská rada pes návrh komise povolila aka-

demii ástku 10.000 (patrn sama nedvovala ve zdárný

výsledek práce vlastni své komise). Devní žádos akademie

mla tedy mimo dosaženou subvenci ješt jeden výsledek:

objevena existence soupisné komise. Ponvadž

pak dnes celý soupis pesunut na bedra akademie, musela se

komisi soupisné dáti jiná práce — ta se brzy našla: U msta
nenávidná umlecká komise nahrazena touto soupisnou, která

pijala agendu bývalé; svdí o tom aspo tato zpráva:

»Mstská soupisná komise konala dne 5. záí t. r.

schzi za pedsednictví architekta p. Miinzbergra.

Schválen v ni nový projekt na zízeni skladišt pro

rekvisity Národního divadla Dle pepracovaného pro-

jektu bude budova o 13 metr nižší, než dle projektu

pvodního, který právem zpsobil veliké vzrušení,

nebo zakryt by býval onou budovou pohled na chrám

u sv. Apolináe. Doporueno bylo editelství pražské

mstské pojišovny, aby pi stavb nové své budovy

na Staromstském námstí zachovala motivy nynjší

lékárny. Taktéž doporueno bylo zachování pavlanu

na Staromstském námstí. Schválena byla stavební

ára pro stavbu nové budovy ústavu hluchonmých na

Karlov námstí. Dle usnesení komise dosa-

vadní ze vedoucí od Karlova námstí
ku kostelu na Skalce bude zachována.«

Kdo teš rozumj. — Dáváme proto starý ústav

hluchonmých známý pod jménem Faustv dm fotogra-

fovat, abychom jej aspo ve fotografii darovati mohli

mstskému museu pražskému.

A pro o všem tom se zmiujeme! Rány boící

tím nezastavíme ani my, když nepodailo se tak ani

komisi umlecké, když o to nepeuje ani s mstskou
radou spíznná komise soupisná. Ostatn za našich

pomr musíme obávati se i toho, abychom kapitolou

touto sami nepomáhali boiti, vždy zasedají ve sboru

ješt — pánové ernohorští.

— »VER SACRUM« orgán vídeské »Secesse« vydal

samostatné origineln vypravené íslo H. Schwaigra, jež

obsahuje adu jeho starších známjších i novjších

prací, dále rzné improvisace k dekoraci ísla ure-

ných. Textov oceuje innost Schwaigrovu L. Hevesi.

— A. MUCHY výbor prací vyšel v 8. sešitu »Der

Kunstschatz« v nepíliš vkusné úprav u M. Gerlacha

ve Vídni.

— SLOVO K NAŠÍ ŽURNALISTICE. — Jsme

jediní, kteí sledujeme záležitosti umleckého ruchu

se týkající, a proto nemže nám býti zazlíváno,

zmíníme-li se o následujícím, co u ásti naši žur-

nalistiky denní i týdenní nám není lhostejno. Zstala

dobe v pamti událos vrácení Lenbachova »Momm-
sena« v Rudolfinu. Denní listy tehdy využitkovaly

této záležitosti, pinesly ze svého vlastního popudu

lánky namíené proti výboru krasoumné jednoty

lánky onoho ostrého stylu, jakým vyznamenává se pero

zbhlého žurnalisty. Objevily se i lokálky, které navazujíce

na tuto záležitost, žádaly na veejnosti, aby ze spolku toho

vystupovala, upozorovaly veejnost eskou na nov zalo-

ženou »jednotu výtvarných umlc« odporuujíce veejnosti,

aby sympathie své tomuto novému eskému združení vnovala.

A s vcného stanoviska nesouhlasili jsme se vším, co v lán-

cích tch bylo eeno, vítali jsme je pece, tšili se, že redakce

naše prohlédly, a tšili se, že pro píšt bude tam s porozu-

mním na vše se hledti, co snad do dnes jim bylo nesrozumi-

telno. Pesvdili jsme se však v krátce, že není tomu všude tak.

V letošním ísla 9. » Volných Smr« uveejnili jsme svoje

AUG. VLEK. PORTRÉTNÍ STUDIE.
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stesky, které do správy umleckých korporací Rudolfínských

jsme mli, stesky vcné, za nž ostatn podepsaní lenové

redaKce odpovídají. Tyto zaslali jsme ad asopisu našich

k uveejnní. Mnohé z nich tak uinily — kvitujeme to s po-

vdkem — mnohé však. a tch byia vtšina, hodily je prost

do koše. A dnes ku svému nejvtšímu podivení shledáváme,

že tytéž asopis}', které pro ádky naše nemly místa, uveej-

ují beze všeho lokálky »krasoumné jednoty, « vybízejíce tak

eské tenáe ku pistupování za leny ke korpotaci, kterou

ped krátkým asem tak oste odsuzovaly. Ciní-li tak list

venkovský skrovného rozšíení, nepadá to vzhledem k malému

okruhu psobnosti sice na váhu, stává-li se to ale u asopisu

tak rozšíeného, jako jsou n. p. »Národní listy, « není to nijakou

malikostí, svdí to o naprosté nedslednosti, jaké by nemlo
býti v žurnále tak velkého významu národního. NP.

- FELICIEN ROPS,*) nedávno v Paiíži zemelý patí

zajisté do ady vyvolených. A sice do ady tch nejvyvo-

lenjších, pes to že lidé, jichž duše rznými zpohodlnlými

názory ztunla, s odporem od jeho prací se odvrátí. Je

ovšem pravda, že reprodukce prací jeho neoctnou se v dtských

ítankách, aniž se hodí pro naše nynjší z pensionát vyšlé

dívky. Tím vším však na vnitní cen pece ani vlasu neztratí.

— Rops byl skorém výhradn kreslíem. Maloval sice tu

a tam také, ale pedevším kreslil a to dokonale, a nejen to,

on také dovedl dokonale vyjádit, co utkvlo mu v duši a ji

hntlo. A bylo toho tolik !

O tom nejmohutnji rozezvuela mu v duši jedna struna,

struna nenávisti, ironie a mstivého výsmchu za vším, co

ženou se zvalo, neb s ní ve styku bylo. Za tím tvorem,

který duši jeho o tolik pipravil! Ba o tolik, že skorém jen

nenávist samu tam zanechal. Nenávist jeho je silná a tuto

dovede rovnž siln podat, ponvadž ji skuten cítí.

Pro mne jsou nkteré práce Ropsovy básnmi. Básnmi,

jaké by jen Baudelaire nebo Huysmans napsat dovedli. Velký

díl prací jeho jsou leptané rytiny, jichž je jedním z nejvt-

ších mistr. A tyto thematy svými po vtšin vztahují se

k žen. Málo který umlec nakreslil se tolik ženského tla

ve všech možných stadiech jeho vývoje, jako Rops. On uka-

zuje nejen všechnu eleganci ale i celou degeneraci ženského

tla. Vidíme však pedevším onen ironický pošklebek, který

prochvívá všechny jeho práce tohoto druhu, a v nichž uka-

zuje Rops ženu jako pozlacený oltá, na nmž božství nikdy

nebylo ctno a kde jen kultu neesti se slouží. Vbec jemu

je žena pramenem všeho zla, vidi v ní jen a jen tlo, to

jest maso se všemi jeho pudy a vášnmi. Názor tento jasn
podává v jedné z nejlepších svých leptaných rytin, která

jako vstup k podobným pracím sloužiti mže. Je to žena

se zavázanýma oima a se všemi pívsky luxu na svém

nahém tle (klobouk, pentle, šperky atd.), kteráž nechává se

vést na še chrochtajícím vepem — slepou vášní. Kdesi

nazvány ony pívsky, jež tak rád kreslí na nahé ženské

*) Narodil se r. 18-15 v Namuru v Belgii. Od r. 1875 byl

inným v Paíži, kd.ž pedešlého msíce zemel. Mimo adu
nádherných publikací vyšel též soubor jeho prací v asopise

»La Plume«.

tlo, podivným, kapriciosním rysem. Pi poznání jeho názor
vidíme však, že nemohl jinak.

Na jiném list kreslí nahou ženu s pilbou na hlav

a zbraní v ruce, vítzn zdvihající uatou hlavu starého po-

žívala — ženu vítzící. Tentýž motiv opakuje, ale lépe, v kresb

kde znázoruje boha lásky jako ženskou kostru ve šnro-

vace se skutenými, masitými, neobyejn vyvinutými boky

a prsy, kteráž po boku má toul se šípy v jedné ruce luk

v druhé pak zdvihá mladou hlavu vyžilého rytíe — posledního

svého rodu.

Vbec je pojem lásky u Ropse tsn se smrtí slouen.

i nepináší sebou každá láska kus smrti 5 Mnoho a mnoho
jiných jeho rytin leptaných museli bychom uvést. Zapome-

nouti nelze však na jednu z nejlepších nejen jeho, ale lepta-

ných lytin vbec, to jest »Pokušení sv. Antonína« psobícího

silou líení Flaubertova.

Vedle toho zanechal Rops adu litografií a rzných
kreseb po vtšin satyrických. V lit- -grafii rabyl Rops znané
rutiny, když zbaviv se bhem roku zddného jmní, nucen

byl íllustrováním satirických asopis se živili. Nkteré

z tchto psobí vedle svého naturalismu pímo dojmem ko-

loristickým, z nich uvádíme »Rád trapist«, »Pán s dámou«,

»Zid a kesan«, »Poádek vládne ve Varšav« atd. Rovnž
mnoho jiných kreseb a studií, z nichž mnohé k nejlepšímu

v tom smru se adí, zanechal : studie staré ženské hlavy,

sedící staena, pijaka absinthu, jíž alkohol mžete v oblieji

íst atd. . . .

Rops pivedl ve výtvarné umní nkteré docela nové

tony, po nichž bychom se ped ním byli marn ohlíželi.

V tom ohledu stojí sám. Píbuzné svoje našel by snad nej-

spíše ješt v literatue. p.

VÝSTAVY.

VÝSTAVA ARCHITEKTURY A INŽENÝRSTVÍ, (pokra.)

— V minulém ísle uveejnili jsme sta týkající se od-

dlení architektury vlastní. Akoliv tvoení architektonických

objekt zstává po vtšin nejpednjší inností našich

architekt, objevily se tu a tam návrhy a studie umlecko-

prmyslových pedmt, avšak v tak skrovné míe, že jen

v jediném pípadu z vystavených zde upoutají pozornos.

Míníme tím kolekci originálních studií architekta Kouly,

známou veejnosti u vydání pod jménem »Památky umle-

ckého prmyslu v echách. « Povážíme-li, že vydávání tohoto

díla spadá až do roku 1883, kdy u nás studium uml. pr-

myslu teprve se zaalo probouzet, musíme piznati kroku

tomu veliké dležitosti, nebledíme-li ani tak k jasnosti,

zetelnosti i zrunosti kresby všech tch zobrazených ped-

mt.
Pikrome nyní ku druhé hlavní ásti výstavy, interieurm.

Letošní výstava interieur neliší se píliš od pedchozích

výstav nábytku rznými firmami vyrobeného. Oekávali jsme,

že tato výstava pinese mnohem více nového; v oekáváni

svém dále pak utvrzování jsme byli programem, jenž komisi

pro poiádání interieur byl vydán a v nmž mnohé slibo-

váno. Krátce uveejujeme z nho jen následující:
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»Obývací místnosti bez umleckého nádechu, tedy míst-

nosti praktické poteb tíd mén zámožných vyhovující,

postupn až ku vzorn upraveným bytm dlnickým, zízeny

budou samostatn sekcí stavitelskou na míst jiném. Tyto

nespadají do psobnosti komise shora uvedené.

Interieury, o jichž zízení se zde jedná, dliti možno na

interieury: I. Vstupné a komunikaní, jako vestibuly, ped-

sín, schodišt atd. II. Pepychové — to jest místnosti rz-

ného druhu, a již obývací nebo veejné, jež vtším nákladem

jsou vystrojeny. III. Obývací místnosti vkusn ale jednoduše

upravené a posléze IV. Obývací místnosti v rázu národním.

V jakém slohu ta neb ona místnost upravena bude, zdali

malí, štukatér nebo truhlá, pípadn lakýrník, alouník

nebo výrobce umlých mramor atd. k jejímu rázu nejvíce

pispje, anebo pokud se osvtlení týká, zdali vrchní, postranní

nebo elektrické svtlo se pro nkterý interieur zavede, o tom

rozhodovati se bude až po pihláškách a pání vystavovatel

a po vzájemném dohodnutí interessent.

Pokud se zízení interieur týe, upraveny budou tyto

dvojím zpsobem, a sice bude ada interieur ze tí stran

uzavených, a tch bude vtšina, jednak zízeny budou sku-

piny interieur ze všech stran uzavených, jimiž bude lze

procházeti.

Ponvadž interieury tyto znázorovati budou úpln zí-

zené místnosti ve smru díve naznaeném, bude lze vystavo-

vati také všemožné pedmty, jichž k úplnému zaízení tako-

vému jest teba. Žádá se však ve všem všudy i v malé

dekoraci jenom domácí práce, to jest práce, která vznikla

v obvodu zemí koruny eské a pipouštjí se vyjímky toliko

v oboru textilním. K vypravení takových interieur bude asi

nutno, aby se spojilo více živnostník a výrobc.

«

Dle tohoto programu soudíce oekávali jsme dnes, kdy

i na umleckých výstavách ciziny jako ve Vídni, Mnichov,
a Drážanech upravovány interieury úpln zaízené do nej-

menšího detailu, že i u nás uzíme pokud na tomto poli

vytíbil se vkus našich »drobných« architekt, že uzíme
úpln skomponované vnitky, do detailu rukou umlce vedené,

a zatím spatujeme docela obvyklá, pravidelná krychlová

oddlení namnoze bez kamen, dveí a oken, kde smstnány
jsou dobe spracované kusy nábytku jídelen neb ložnic. Tu
a tam pipojuje se ku práci truhláe i jiné odvtví umleckého

prmyslu, le to vše jsou jenom nábhy k celistv pro-

vedenému interieur, jaké jinde již dávno byly pekonány.

Chceme-li vypoítati ony interieury, v nichž dle stano-

veného programu opravdu jevilo by se kus »umleckého
nádechu* — jsme s nimi brzy hotovi.

Celkov nejvíce programu ješt piblížil se E. Kadraba
uspoádáním ložnice a jídelny provedené nmeckou firmou

zdejší H. Rohrs, ve stylu možno íci anglicko-moderním.

Zde nemluví každý pedmt o sob zvláš, nýbrž celé uspo-

ádání, nábytek, stna, koberec, pedmty dekoraní atd. vy-

znívají v jediný souladný celek (proti programu použito

dekoraních pedmt nedomácích), peplnní zavinno skrovn

vymezeným místem.

Vedle Kadraby je to dále selský pokojík Kastnerv,
s mkkým mode nateným, tu a tam z majolik odvozeným

malováním zdobeným nábytkem, jenž psobí origineln a svže.

FAUSTÚV DUM« V PRAZE.
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V souladu ešen také selský, barevným dívím vykládaný

nábytek J. Kouly, provedený v devaské škole Chrudimské,

s bohatým devným stropem, pi nmž rovnž použito motivu

staveb selských. Druhý interieur téhož autora provedený

V. Mlchem, obsahuje erný slonovinou vykládaný nábytek

renaisanní, který pes nepopiratelnou pesnost formy psobí

ve svtlých stnách interieuru píliš tvrd.

Vedle tchto úplnji zaízených interieuru zmíniti se

nutno zvlášt o velice vkusné — zvláš co se kvtinové

ásti týe — dekoraci stn hudebního salónu

sl. Zahradnické. Piteme-li k tomu

ješt interieury firmy J. Navrátilovy

uvedli jsme v celku vše co by za

zmínku stálo a nezbývá než kon-

statovati znova, že exposice

tato nedostihla té úplnosti

a vybroušenosti jaké by-

chom si u odborné vý-

stavy práce architekt

eských páli. Ostatn

sami jsme o tom pes
vdeni, že z ruky

eských architekt vi-

dny byly lepší vci a

je sijen stžovati, že

pípravy ku výstav

hnány byly takým chva-

tem, že výsledek zstal

daleko za oekáváním.

Prohlížejíce další oddlení

paláce pokud by zajímavj-

šího cos skýtal, o em zmí-

niti se teba, jsme brzy

konce. Za zvláštní zmínku s ála

by zde jedin exposice firmy Wolf

& Šttka, pracovaná dle návrhu A.

Dryáka, jejíž vyobrazení pinesli AUG. VLEK,
jsme na sl. 472., kdež vystavena

ada skel bíle i barevn leptaných,

provedených dle umleckých originál, ci namentálních i figu-

rálních. Skrovnjší rozmrem, stejn však vhodn upravenou

exposici skla vystavila firma J. Broft a spol. (navrhovatelé

Bcndelmayer a Nmec) bohužel umístním na galerii stední

dvorany stává se mén pístupnou. Tyto dv exposice jsou

také v celé výstav jedinými, kde ruce architekta sveno
bylo vedení.

— KRMA »U NESMYSLA.« Jednou z neetných nových

budov, které na výstav architektury a inženýrství byly

zízeny, jest krma »U Nesmysla,« která mla se státi bizarr-

ností svojí jednou z nej mocnjších a nejsympatitjších attrakcí.

Konené — úmysl ten neminul sg s výsledkem
;
krma je

hojn navštvována a okukována, avšak myslím, že cenou,

geniálností jádra nevyrovná se nikterak cizím vzorm, um-
leckým krmám jiných mst a výstav, po jichž napodobení

snaha byla prvním podntem k jejímu zízení. Jinde vznikly

podobné umlecké útulky improvisací, výzdoba byla appliko-

vána nahodilé místnosti i stavb napodobující i karrikující

uritý druh budov. U nás byla improvisace pedem vylouena,

vše mlo býti v uritý den hotovo — a také architektura

chtla se zablesknouti humorem invence. V tom jest, tuším,

hlavní pekážka, pro z prohlídky »Nesmysla« neodchází

umlec s uspokojením. »Nesmysl« jest ovšem dvodem, vy-

svtlením a odpovdí pro vše — nicmén neml by se stavtí

nad vkus a humor, nýbrž podíditi se jim. Na tom stroskotalo

se mnoho. — Humor v architektue je ovšem tžká vc;

projektant »Nesmysla« dociloval ho nemožným sluováním

rzných sloh — tu povedly se mu ovšem

mnohé detaily — a pi plánech pama-

toval na velké, prázdné plochy, na

kterých by malíi mohli umístiti

své fantasie. A zase — ze-

jména pi vnitní výzdob

— píliš pravidelné rozd-

lení ploch vtisklo již pe-

dem pee jednotvárnosti

celkovému dojmu. Ne-

budeme se zde zabý-

vatijednotlivostmi; mi-

lerádi uznáváme do-

brou vli všech, mno-

hým je omluvou kvap,

který sem ty vci hro

madil — ani jedno ani

druhé však nemže o-

mluviti notné dávky ne-

vkusu, jež venku a uvnit

se uplatnily. Za nejpove-

denjší z celé výzdoby po-

važujeme devného giganta

v prelí k fontán, »bludiku«

a zazdnou jeptišku. Také vnitní

samorostlá« klenba, jednotlivosti

obou interieuru a nkteré z obraz

vykazují mnohé nápady. Tžko splni-

telný ale hlavní požadavek— geniální

fešáctví celku — ovšem naprosto

dosažen nebyl. A tím, že v místnostech tchto oficieln pro-

vádí své rejdy tercetto »salonních komik« povdomé jakosti,

byl podnik znechucen docela. —OT.

— Od vypsání monstrosní KONKURRENCE NA MST-
SKOU POJIŠOVNU uplynulo plných šest nedl. Oekávali

jsme, že hned ozvou se všecky korporace
4

které vzorný

ád vypracovaly nebo spolupodepsaly, bu aby tomuto plat-

nost zjednati se snažily a nebo svj odpor k oné projevily.

Zatím však pouze Jednota stavitel v král. eském ekla o té

vci zaslánem v N. L. své mínní. Tu upímnost nemly :

Spolek architekt a inženýr v král. eském, Výtvarný odbor

Uml. Besedy v Praze, Inženýrská komora v král. eském,

Spolek technik z Plzn a okolí v Plzni, Deutscher poly-

technischer Verein in Bóhmen, Kunstsection des Vereines

deutscher Schriftsteller u. Kúnstler in Bohmen «Concordia«,

Technischer Verein in Aussig a. E. — Z toho je zejmo, že

pipojovaly svj souhlas k spisu, který ani neuvážily ani

hájiti nemínily.

PORTRÉTNÍ STUDIE.

Péí a nákladem spolku »MANES«. — Zodpovdný redaktor K. L. KLUSÁEK. — Tiskem Dra EDV. GRÉGRA v Praze.

Reprodukce fotozinkografie J. VILÍMA v Praze.
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